
 

 

UCHWAŁA NR 151/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  

stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" oraz art. 40 ust. l i 2 pkt 3, art. 41 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. „a" 

i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 37, art. 43, art. 62, art. 63, art. 68 ust. l i 3, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 3, 

art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3 i 4, art. 84 ust. 3 i 4, art. 86 oraz art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 145, 

art. 231 i art. 305 
1 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) -

 Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta 

Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 4422), zmienionej uchwałą nr 40/2017 Rady 

Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r., poz. 1427) oraz 

uchwałą nr 65/2017 r. Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z 2017 r., poz. 2023) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Nieruchomości nabywane są na potrzeby realizacji zadań własnych Miasta, a także na 

realizację celów publicznych.”.  

§ 2. Do spraw rozpoczętych, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostały zakończone 

podpisaniem aktu notarialnego stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

 

 

Lucyna Podhalicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 10 października 2017 r.

Poz. 3304
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