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UCHWAŁA NR VI/……./11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości
położonej przy ul. Przemysłowej w Tychach.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art.13 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz 651 z późn. zm.)
oraz w oparciu o § 2 uchwały nr 0150/XXXVIII/856/09 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi, na wniosek Prezydenta
Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej,
oznaczonej jako działka nr 1053/46 o obszarze 0,1258 ha, zapisanej w księdze wieczystej
KA1T/00031900/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach – zgodnie z załącznikiem
mapowym.
§2
Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
(Uchwała Nr VI/………./11)
Nabycie przedmiotowej działki następuję w związku z regulacją stanu prawnego gruntu przy
ul. Przemysłowej. Działka ta w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linia
kolejową w Tychach przeznaczona jest na teren parkingu. Cena nabycia przedmiotowej
nieruchomości przekracza kwotę 50.000 euro, zatem jej nabycie wymaga uzyskania zgody
Rady Miasta zgodnie z § 2 uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 11.12.2009r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi.
Opracował:

Projekt uchwały kieruję na:

............................ ............................................................
(data i podpis pracownika)
................................................................................................

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
.................................................................................................

za realizację uchwały:

(data, podpis i pieczątka Kierownika)

................................................................................................

Sprawdził pod względem prawnym:
Rozdzielnik:
.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

1.

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Prawny
i Nadzoru,

2. DK – w miejscu

Zatwierdził:

3. DUR – w miejscu
4. GGN – w miejscu

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Zastępcy Prezydenta /
Skarbnika Miasta / Sekretarza Miasta)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta
Tychy celem przedłożenia pod obrady

................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
................................................................................................
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