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- Projekt – 
Uchwała Nr VI/.…./2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
     z dnia 28 kwietnia 2011 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/54/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

24 lutego 2011 roku w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie przez Powiat 
Wodzisławski prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 
oraz prawa własności budynku na niej posadowionego na podstawie umowy 
sprzedaŜy zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Na śycie S.A. 
w Warszawie.  

          
Na podstawie § 2 ust.1 uchwały Nr LII/559/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego                                      
z dnia  21 października 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiących własność lub uŜytkowanie wieczyste Powiatu Wodzisławskiego ( Dz.U.Woj.Śl. 
z 2011 r. Nr 10, poz. 145 ) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr IV/54/2011 z dnia 24 lutego 2011 
roku w sprawie wyraŜenia zgody na  nabycie  przez  Powiat  Wodzisławski   prawa   
uŜytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej oraz prawa własności   budynku  na  niej 
posadowionego   na    podstawie   umowy   sprzedaŜy  zawartej  z  Powszechnym Zakładem 
Ubezpieczeń Na śycie S.A. w Warszawie w ten sposób, Ŝe wskazaną w § 1 ww. uchwały 
kwotę   „600 000 złotych” zastępuje się kwotą „ 867 150, 00 złotych brutto”. 
 

§ 2 
                                                                
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.    
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                                                                Uzasadnienie 
                                   do projektu uchwały  Nr VI/…./2011  
                                                Rady Powiatu Wodzisławskiego   
                                          z dnia 28 kwietnia 2011 roku 
 
 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/54/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego                                           
z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wyraŜenia zgody na  nabycie  przez  
Powiat  Wodzisławski prawa   uŜytkowania wieczystego  nieruchomości 
gruntowej oraz prawa własności budynku  na  niej posadowionego   na    
podstawie   umowy   sprzedaŜy  zawartej  z  Powszechnym Zakładem 
Ubezpieczeń Na śycie S.A. w Warszawie.  

 
 
 
 W związku z pismem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Na śycie S.A.                          
w Warszawie, w którym określa cenę zbycia na kwotę 705.000,00 zł netto proponuje                   
się zmienić Uchwałę Nr IV/54/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                                    
24 lutego 2011 roku w sprawie nabycia przez Powiat Wodzisławski prawa uŜytkowania 
wieczystego  nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku na niej posadowionego 
od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Na śycie S.A. w Warszawie w ten sposób, 
Ŝe w ostatnim wierszu § 1 ww. uchwały kwotę 600.000,00 zł, zastępuje się kwotą                       
867.150, 00 złotych brutto. 
  Ponadto naleŜy podkreślić, Ŝe pierwotnie zaproponowana cena sprzedaŜy prawa 
uŜytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku opiewała na kwotę                           
750.000,00 zł netto jednak po przeprowadzonych negocjacjach strony ustaliły ostateczną cenę 
w wysokości 705.000,00 zł netto. 
 
 
 
         NACZELNIK WYDZIAŁU 
       Gospodarki Nieruchomościami 
 
            /-/ Iwona Porembska 
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