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Projekt

NR XXIV/......./16
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad gospodarowania

i lokalami

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o
gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 tj.), art. 12 pkt 8 lit. a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o
powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 tj.), art. 13, art. 37 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774
z
zm.) , na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez
Inicjatyw
Lokalnych i
Przestrzennego oraz
Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Przyjmuje

zasady nabywania, zbywania,
a
na czas oznaczony
trzy lata lub czas nieoznaczony.

wynajmowania lokali

1.
Zasady nabywania, zbywania,
§2
1. Prezydent Miasta Tychy ma prawo do nabywania bez zgody Rady Miasta Tychy
cena lub
nie przekracza kwoty
euro.

której

2.
od ceny
Prezydent Miasta Tychy
bez zgody
Rady Miasta Tychy, gdy
one
do realizacji celów publicznych i
Miasta
Tychy w
wykonania prawa pierwokupu, a
co do których ustawa albo przepisy
szczególne
taki
§3
1. Prezydent
z

Miasta Tychy
ust. 2.

2. Prezydent Miasta Tychy nie
(w przypadku przetargu – cena
bonifikaty) przekracza

wykonuje

ze

zbywaniem

bez zgody Rady Miasta Tychy
której cena
w przypadku lokali mieszkalnych cena po zastosowaniu
euro.
§4

Dopuszcza
nabycie w przetargu na oddanie w
wieczyste
indywidualne budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne tylko jednej
przez
do przetargów (w tym
bez
na to, czy
lub nie we

pod

§5
Zasady

w § 2 - 3 stosuje
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odpowiednio do
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§6
1.

wymaga

2. Nabycie

zgody Rady Miasta Tychy.

wymaga zgody Rady Miasta Tychy
2.
Zasady wynajmowania lokali
§7

1. Lokale
z niniejszego

Miasta Tychy wynajmowane

2. Za lokal

lokal wynajmowany na cele inne

zasad

mieszkalne.

§8
o przeznaczeniu wolnego lokalu do
Prezydent Miasta Tychy.

lub o oddaniu go w najem podejmuje

§9
Umowy najmu na lokale
do 5 lat.

zawierane na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony

§ 10
Dopuszcza

podnajmu lokali

Miasta Tychy.
§ 11

Traci moc
nr 0150/XLV/913/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25
w sprawie zasad gospodarowania

2014 r.

§ 12
podlega

w Dzienniku

Województwa
§ 13

wchodzi w

w terminie 14 dni od dnia
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w Dzienniku

Województwa
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Uzasadnienie
../............../16)

Zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy
9 lit. a ustaw
d
w

/rady powiatu
/powiatu

ty
zy i

/rady powiatu
zawartej na czas oznaczony do
sama nieruch
ady gminy/rady powiatu.
przedmi
Na podstawie
art. 25 ust.1 i 25b
gminnym/powiatowym
Gospodarowanie zasob
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy
lub dz
przetargu. Wojewoda

.

dnia 19 maja 2016 r. w sprawie
prop
danej uchwale
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zasad nabywania,
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Numer nadany przez DUR:
.................................................................................................
(data i podpis pracownika)

DUR.0006

.................................................................................................

................................................................................................

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
.................................................................................................
................................................................................................

Rozdzielnik:

................................................................................................
resortowego
Skarbnika Miasta / Sekretarza Miasta)

1) autor projektu
2) DUR
3)
nadzorem Wojewody)
4) Regionalna
Izba
w
nadzorem Izby)

Obrachunkowa

................................................................................................

Uwaga!
1)
2)
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