UCHWAŁA Nr XIX/165/19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 28 listopada 2019 roku

zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.1’), oraz art. 34 ust. 1 i 5, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust.
1, la, 3a, art. 68 ust. 1, la, lb, art. 70 ust. 2 i 3, art. 71 ust. 2, art. 72 ust. 1 i 2 i art. 75 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn.

zm.*2)), uchwala się co następuje:
§1.
Do uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XLV/381/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie

ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. poz.

2258, z późn. zm.3)), wprowadza się następującą zmianę:
w § 18 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 31 marca 2020 r.”

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

9 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270.
492, 801, 1309, 1589 i 1716.
3) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.5608. z 2015 r. poz.595, z 2016 r.
poz.8031, z 2018 r. poz. 4854, poz. 7114 i poz. 10418 oraz z 2019 r. poz. 11431.

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