
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/571/17 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  

stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola. 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 40 ust. 1 – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 67 ust.1a, art. 68 ust.1 pkt.7, art. 70 ust.2,3 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), art. 2, 

art. 3 i art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) 

uchwala się, co następuje 

§ 1. W Uchwale Nr LXII/1025/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie 

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola, zmienionej 

Uchwałą Nr IV/58/11 z dnia 31 stycznia 2011 r., Uchwałą Nr XXIII/333/12 z dnia 27 stycznia 2012 r., 

Uchwałą Nr XXVII/377/12 z dnia 30 marca 2012 r., Uchwałą Nr LX/871/14 z dnia 28 marca 2014 r. oraz 

Uchwałą Nr XXXI/373/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 

z 2010 r. Nr 33, poz. 747 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w § 4 ust. 6 lit. b otrzymuje 

brzmienie: 

„b) wartość wykonanych w tym lokalu remontów i wymiany urządzeń, po uwzględnieniu amortyzacji, 

dokonanych przez właściciela lokalu bezpośrednio przed otrzymaniem przydziału lokalu przez najemcę 

albo osobę wymienioną w § 14 Uchwały nr XXXVII/730/02 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2003 r. nr 27 poz. 491 z późn. zm.), który złożył 

wniosek o wykup lokalu oraz w okresie od zawarcia umowy najmu lokalu przez te osoby do dnia 

zawarcia umowy sprzedaży tego lokalu”. 

§ 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych, wszczęta i nie zakończona przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

W Stalowej Woli 

 

 

Stanisław Sobieraj 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 490
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