
UCHWAŁA NR XL/751/13
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Mysłowice 
na rzecz ich najemców

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit.a, art. 40 ust. 2 pkt.3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 
1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn.zm.)

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Określić zasady sprzedaży lokali mieszkalnych : 

1. Sprzedaż mieszkań będzie realizowana z uwzględnieniem zapisów Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr 
XIX/295/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem miasta Mysłowice na lata 2012-2016. 

2. Przedmiotem sprzedaży mogą być lokale mieszkalne w budynkach w których sprzedaż jest rozpoczęta 
oraz lokale mieszkalne w budynkach o liczbie lokali 1-4 w których dotychczas nie było sprzedaży. 

3. Lokale mieszkalne o czynszu wolnym, znajdujące się w budynkach w których prowadzona jest sprzedaż 
na rzecz najemców mogą być przedmiotem sprzedaży po upływie 5 lat od podpisania umowy najmu. 

4. Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne wydzielone z zasobu mieszkaniowego Gminy Mysłowice 
z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne określone odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Mysłowice. 

5. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców następuje bez bonifikat.

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIII/1066/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie 
bonifikat od ceny sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz Uchwała Nr X/153/11 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIII/1066/10 z dnia 27 
maja 2010 r. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 3294



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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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