Uchwała Nr 60/VIII/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej położonej w Ostrołęce
na rogu ulic Goworowskiej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki stanowiącej własność Miasta Ostrołęki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013
r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2014 r. Nr 518 ze zm.), art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.
Nr 121 ze zm.) oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U.
z 2013 r., poz. 707 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki na stanowiącej własność Miasta Ostrołęki nieruchomości
składającej się z działki ewidencyjnej nr 50723/3 o obszarze 7456 m2, dla której Sąd Rejonowy VI
Wydziału Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą KW Nr OS1O/00048081/0.

2.

Hipoteka, o której mowa w ust. 1 ustanawiana jest w celu zabezpieczenia wierzytelności związanej
z finansowaniem inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania magazynu
obrony cywilnej w ramach remontu i przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku oraz
prowadzonej nowej działalności usługowej w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 11 w Ostrołęce,
użyczonego przez Miasto Ostrołęka Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność”, w celu
zabezpieczenia spłaty zaciąganego przez spółdzielnię kredytu inwestycyjnego.

3.

Hipoteka, o której mowa w ust. 1 może zostać ustanowiona do kwoty 838.427,00 zł (słownie: osiemset
trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) na warunkach określonych przez
Prezydenta Miasta Ostrołęki.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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