UCHWAŁA NR XXXI/323/2016
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali
użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446
ze zmianami), w związku z art. 13, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 34 ust. 1 pkt 1, ust. 6, ust. 6a
i ust. 6b, art. 37 ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 43, art. 51, art. 68, art. 68a, art. 72 ust. 2, art. 73
ust. 3, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3, art. 86 oraz art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami), na wniosek
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Rada Miasta Nowego Sącza postanawia co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r.,
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu
lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat (Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2007 r., Nr 620, poz. 4106 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 30 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) z przedsiębiorcami będącymi właścicielami urządzeń przesyłowych i innych urządzeń
infrastruktury technicznej, znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących własność
Miasta.”
§ 2. Pozostała część uchwały nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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