projekt

UCHWALANR
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia
2013 r.

;UKNB

w sprawie przyznania pierwszenstwa w nabyciunieruchomosci jej dzierzawcy

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym
Q.t. Dz. U, z 2013 r. poz. 595, 645), art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143
poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 194 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz. 341,
Nrl06 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 187 poz.
1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Powiatu uchwala, co nastepuje:
§ 1. Przyznac pierwszehstwo w nabyciu prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci
gruntowej oznaczonej dzialka^ gruntu o numerze 795/15 o powierzchni 0,3338 ha,
polozonej w obrebie 0002 miasta Slawno przy ulicy Chelmonskiego 30, wraz z prawem
wlasnosci posadowionych na gruncie budynkow i budowli stanowiacych przedmiot
odrebnej
wlasnosci
objetych
ksiegq
wieczyst^
Kw
KO IE/00014427/8
dotychczasowemu dzierzawcy - Przedsiebiorstwu Produkcyjno- HandlowoUslugowemu ,,KOSMET" Damian Kos ul. Chelmonskiego 30, 76 -100 Slawno.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Zarzadowi Powiatu w Siawnie.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

UZASADNIENIE
Zarzad Powiatu w Slawnie Uchwai^ Nr CXXXII/514/13 z dnia 24 lipca 2013 r. wyrazil
zgode na sprzedaz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej oznaczonej
dzialka^ gruntu o numerze 795/15 o powierzchni 0,3338 ha, polozonej w obrebie 0002 miasta
SJawno przy ulicy Chehnonskiego 30, wraz z prawem wtasnosci posadowionych na gruncie
budynkow i budowli stanowi^cych przedmiot odrebnej wlasnosci objetych ksiega wieczyst^
KwKO IE/00014427/8.
Opisana wyzej nieruchomosc jest w caiosci przedmiotem umowy dzierzawy z dnia
31 grudnia 2012 roku z Przedsi^biorstwem Produkcyjno- Handlowo-Uslugowym ,.KOSMET"
Damian Kos ul. Chelmonskiego 30, 76 -100 Slawno.
Przepis art. 34 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z pozn. zm.) przewiduje mozliwosc
przyznania pierwszeristwa w nabyciu nieruchomosci miedzy innymi jej dzierzawcy.
W odniesieniu do nieruchomosci stanowi^cych wlasnosc jednostki samorz^du
terytorialnego, nastepuje to w drodze uchwaly rady.
Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 6b w przypadku realizacji pierwszeristwa, przedmiotem
zbycia powinna bye nieruchomosc wraz z gruntem niezbednym do racjonalnego korzystania
z budynkow.

