Jak przebiega wykup gruntów na w³asnoæ Spó³dzielni
Ze wzglêdu na przewlek³oæ postêpowania dotycz¹cego realizacji wniosków
Spó³dzielni o wykup prawa u¿ytkowania
wieczystego w nieruchomociach budynkowych wielorodzinnych, w trybie okrelonym uchwa³a Rady Miejskiej z dnia
22 padziernika 2003 r., Zarz¹d KSM
podj¹³ dzia³ania w kierunku skorzystania z mo¿liwoci przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci w trybie decyzji administracyjnej - zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci.
T¹ drog¹ w 2006 roku uda³o siê nabyæ
grunt w dwóch nieruchomociach w osiedlu Sandomierskim tj.: nr IV/1 - ul. Wielkopolska 7, l¹ska 8, 10 o pow. dzia³ki 15.939
m2, nr IV/2 - ul. l¹ska 34,36, Leszczyñska
66,68 o pow. dzia³ki 16.753 m2.
Poniewa¿ okres oczekiwania na decyzje
w wymienionych przypadkach wyniós³ 4,5
mies., Zarz¹d wycofa³ czêæ wniosków o
wykup w trybie uchwa³y Rady Miejskiej
nie zrealizowanych od 2004 roku i z³o¿y³ 5
lipca 2006 r. wnioski o przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci
w trybie decyzji administracyjnej dotycz¹ce nieruchomoci (patrz tabela).
S¹ to nieruchomoci, co do których s³u¿by Urzêdu Miasta zajê³y negatywne stanowisko w sprawie sprzeda¿y gruntów z
95% bonifikat¹ (tj. sprzeda¿ za 5% wartoci prawa u¿ytkowania wieczystego ustalonego przez rzeczoznawcê maj¹tkowego)
- bez konkretnego uzasadnienia odmowy,
a odwo³anie Zarz¹du do Prezydenta Miasta nie da³o ¿adnego rezultatu.
Do sierpnia 2006 r. Spó³dzielnia naby³a
na w³asnoæ 12 ha gruntów, co w stosunku do powierzchni dzia³ek w nieruchomociach budynkowych wielorodzinnych
(44,68 ha) wynosi 26,86%.
Ogólnie mówi¹c, na 62 nieruchomoci
budynkowe wielorodzinne prawo w³asnoci gruntów Spó³dzielnia posiada w 22 - tj.
35,5%.
Nadto w 2005 r. wykupione zosta³y grunty w 12 nieruchomociach, na których znajduje siê 117 domów jednorodzinnych.
Dla 115 cz³onków ustanowiono ju¿ prawo odrêbnej w³asnoci domów jednorodzinnych. W nieruchomociach budynkowych wielorodzinnych, w których grunt
jest ju¿ w³asnoci¹ Spó³dzielni, dla 30 za-

Dotychczas Spó³dzielnia naby³a na w³asnoæ grunt w nastêpuj¹cych nieruchomociach:

interesowanych cz³onków (dane na koniec lipca 2006 r.) ustanowione zosta³o notarialnie prawo odrêbnej w³asnoci lokalu.
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