ZARZĄDZENIE NR 482/12
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Stronie Śląskie nieruchomości niezabudowanej, położonej
w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność spółki z o.o. „Art-Ski”.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) w związku z § 6 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
Nr XXVII/256/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
będących własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.
Urz. Woj. Dol. z 2005 r. Nr 61, poz. 1233 ze zmianami) oraz uchwały nr XXII/160/12 Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez Gminę Stronie
Śląskie na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stronie Wieś, stanowiącej własność
spółki z o.o. „Art-Ski”, Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. § 1 . Nabyć na własność przez Gminę odpłatnie, nieruchomości niezabudowaną, oznaczoną numerem
geodezyjnym 201/1 (AM-2) o pow. 0,5921ha, położoną w obrębie Stronie Wieś, stanowiącą własność spółki z o.o.
„Art-Ski” z siedzibą we Wrocławiu ul. Gajowicka 183.
§ 2. Upoważnia się Pana Tomasz Mazurka pracownika Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do
reprezentowania Gminy Stronie Śląskie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku –Henryka Suszyckiego, sygn. akt komorniczych: KM 10918/10.
§ 3. Ustala się maksymalną cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na kwotę 97 725,00 PLN
(dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) plus postąpienie. Nabycie następuje poprzez
zaliczenie na poczet ceny wierzytelności Gminy Stronie Śląskie w trybie art. 968 k.p.c.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz
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