Projekt
z dnia 15 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie
zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub
użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości
stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994
ze zmianami/
- art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 7, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami/,
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. W uchwale nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad
sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu
wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek
procentowych i warunków udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 6303) ze zmianami § 2 pkt 3
otrzymuje brzmienie:
„3) których lokale znajdują się w budynkach określonych w załączniku nr 1 Wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika
na lata 2019-2023, przyjętym Uchwałą nr .............. Rady Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2019 r.,
z zastrzeżeniem pkt 4;”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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