
UCHWAŁA Nr XIII / 82 / 2015 

RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XII/74/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015 r.                          

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny samodzielnych lokali mieszkalnych 

znajdujących się w budynku położonym w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12 

stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o 

wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2654/1 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.                       

z 2015 r. poz. 782 i poz. 1039) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr XVII/19/2012 Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości ze zmianą wynikającą z Uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 

23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/19/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 

2 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości ( Dz.Urz. Woj. Łódź. z 2012 r. poz. 1308 oraz z 2015 r. poz. 1975) Rada 

Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XII/74/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015 r.                          

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny samodzielnych lokali mieszkalnych 

znajdujących się w budynku położonym w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 12 stanowiących 

własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o wraz z udziałem               

w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2654/1: 

1)  § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„ 2) lokal nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym, z którym związany jest udział 

wynoszący 45/463 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2654/1 o pow. 

1008 m² oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń nie 

służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali;” 

 

2) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„ 4) lokal nr 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym, z którym związany jest udział 

wynoszący 37/463 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2654/1 o pow. 

1008 m² oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń nie 

służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali;”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

 

      

PRZEWODNICZĄCY RADY 

                    

                    Grzegorz Kędzia 

 


