UCHWAŁA NR XIX/133/16
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 2 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/2000 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie ustalenia
zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy
Wróblew oraz udziału nabywców we współwłasności budynku i gruntu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt
7, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 1774;
zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579) w związku z art. 2 ust. 1 i
art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) Rada Gminy Wróblew
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/78/2000 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie ustalenia zasad
sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Wróblew oraz
udziału nabywców we współwłasności budynku i gruntu wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się użytymi w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazami „Wójt Gminy”;
2) w §2 ust. 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:
„b) najemcy – należy przez to rozumieć osobę z którą został zawiązany najem na czas nieoznaczony
i zamieszkuje w lokalu będącym przedmiotem sprzedaży”;
3) w §8:
a) w ust. 1 ppkt b skreśla się wyrazy „w drodze przetargu”,
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ustalona w drodze przetargu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid
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