
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/97/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

zmieniająca uchwałę sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Międzylesie  

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 lit a,  

art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku  

z art. 12, art. 13 ust. 1–2a, art. 14 ust. 3–5, art. 15,  

art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art.37 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), 

Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej 

w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowią-

cymi własność Gminy Międzylesie (Dz. Urz. z 2012 r. 

poz. 1412) wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do wy-

łącznej kompetencji rady miejskiej należy wyrażenie 

zgody na:  

1) sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nie-

ruchomości,  

2) darowiznę nieruchomości,  

3) wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepie-

niężnych (aportów) do spółek,  

4) przekazywanie nieodpłatnie nieruchomości na 

rzecz podmiotu prywatnego w celu realizacji zadań 

publicznych w ramach partnerstwa publiczno – 

prywatnego,  

5) sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego za cenę 

niższą niż ich wartość rynkowa lub oddawanie 

w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej 

opłaty”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmi-

strzowi.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jerzy Marcinek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lipca 2012 r.

Poz. 2397
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