
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 

nieoznaczony 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3  i ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza 

się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXXIV/725/08 Rady Miasta 

Katowice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2009r. nr 12 poz. 347), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

1) uchwałą nr XLVII/960/09 z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/725/08 z dnia 

19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2009r., nr 204 poz. 3746),  

2) uchwałą nr LVII/1167/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/725/08 z dnia 

19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2010r., nr 96 poz. 1541),  

3) uchwałą nr XXIX/663/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania 

i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego z 2012r. poz. 6047).  
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