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UCHWAŁA NR 0150/XXXI/687/09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości gruntowej połoŜonej
w Tychach przy ul. Podleskiej.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 67
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr 0150/XXI/463/08 Rady Miasta
Tychy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami,
na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych
i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:

§1
Wyrazić zgodę na sprzedaŜ w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, połoŜonej
w Tychach przy ul. Podleskiej, oznaczonej na karcie mapy 2 obrębu Wilkowyje, stanowiącej
działkę nr 1219/39 o powierzchni 2.644 m2, zapisanej w księdze wieczystej
KA1T/00025725/9 jako własność Gminy Miasta Tychy, zgodnie z załącznikiem mapowym
dołączonym do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ dr Michał Gramatyka

Rada Miasta Tychy
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