
Uchwała Nr XIX/145/2008
Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 czerwca 2008roku

w sprawie: uregulowania ceny za zakup prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy 
Wierzbica.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póz. zm./, oraz art. 11 ust.2 i art. 
13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 261 poz. Poz. 2603 z 2004r. z póz. 
zm./, oraz art. 66 par.1 pkt.2 ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 
926 z póz zm./ Rada Gminy  W i e r z b i c a uchwala co następuje;

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały Rady Gminy Wierzbica nr XIX/144/2008 z dnia                  27 
czerwca  2008  roku  wyrażającej  zgodę  na  nabycie  od  Izolacji  Wierzbica  Fabryki  Styropianu  i 
Wyrobów Pokryciowych Przedsiębiorstwo Państwowe w upadłości, obciążonego hipoteką prawa 
użytkowania  wieczystego  nieruchomości  niezabudowanych  położonych          w  Rzeczkowie 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 141/11, 141/12, 242/8 o łącznej powierzchni 1,31 ha oraz 
obciążonego hipoteką, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budowli na niej 
położonych - nieruchomości zabudowanej drogą oraz utwardzeniem drogi       i placu położonej w 
Wierzbicy oznaczonej numerem 2094           o powierzchni 0,1200 ha, dla których Sąd Rejonowy w 
Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą nr KW 18.415, za cenę nie wyższą niż 30.000 zł /trzydzieści 
tysięcy złotych /, upoważnia się Wójta Gminy Wierzbica do zawarcia i podpisania z syndykiem 
masy  upadłościowej  Izolacja  Wierzbica  Fabryki  Styropianu  i  Wyrobów  Pokryciowych 
Przedsiębiorstwo Państwowe           w upadłości porozumienia kompensacyjnego na mocy którego 
cena  mająca  być  zapłacona  za  wyżej  opisane  prawo  użytkowania  wieczystego  i  własność 
znajdującej się na nim budowli, zostanie potrącona /skompensowana/ z wzajemną wierzytelności 
Gminy Wierzbica wobec upadłego      z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

§ 3. 

Uchwała wchodzi z dniem jej powzięcia.


