
UCHWAŁA NR IV / 07/ 07 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 25 stycznia  2007r. 
 
zmieniająca uchwałę  w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie prawa 

własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach  oraz udzielenia  bonifikaty od 
ceny działek gruntu 
 
  Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 9 lit. a  ustawy  z  dnia  8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003r.  Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457,  
z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust.1, art. 28 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art.68 
ust.1 pkt 9, art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 i z 
2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459 z 2006r.  Nr 64, 
poz456, Nr104, poz.708 , Nr 220, poz.1601) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co 
następuje: 
 

§1. W uchwale nr LI/73/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 października 
2006r. w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie prawa własności działek gruntu 
będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Brzezinach  oraz udzielenia  bonifikaty od ceny działek gruntu w §1: 
- w wersie 7 wykreśla się dotychczasowy zapis „2583/5 o pow. 0,0346 ha,” i w 
jego miejsce wprowadza się zapis o treści „ 2683/5 o pow. 0,0346 ha”, 
- w wersie 14 wykreśla się dotychczasowy zapis „ 2687/4 o pow. 0,0246 ha” i w 
jego miejsce wprowadza się zapis „ 2687/4 o pow. 0,0242 ha”, 
- w wersie 26 wykreśla się dotychczasowy zapis „ 2690/5 o pow. 0.0265 ha”. 

 
§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 
 

Zbigniew Bączyński 
 
 


