
Druk Nr 

UCHWALANR - 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie okreilenia zasad sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali 
mieszkalnych i garaiy oraz nieruchomoSci zabudowanych domami jednorodzinnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 5, 6, 6a i 6b, 
art. 37 ust. 2 pkt I ,  art. 67 ust. I i 3 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7, ust. l a  i l b  ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz 
z 201 6 r. poz. 65), Rada Miejska w todzi  

uchwala, co nastqpuje: 

Rozdzial 1 
Postanowienia ogolne 

$ 1. Uchwala okreila zasady sprzedazy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali 
mieszkalnych i garazy oraz nieruchomoici zabudowanych domami jednorodzinnymi, 
stanowiqcych wlasnoSC Miasta todzi .  

$ 2 .  Ilekroc w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawq z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoiciami; 

2) lokalu mieszkalnym - nalezy przez to rozumied samodzielny lokal mieszkalny 
odpowiadajqcy wymaganiom ustawy z dnia 24 czenvca 1994 r. o wlasnoici lokali (Dz. U. z 
20 15 r. poz. 1892), polozony w budynku wielolokalowym; 

3) domu jednorodzinnym - nale2y przez to rozumied budynek mieszkalny, w ktorym znajduje 
siq tylko jeden lokal zajmowany w caloici przez jednego najemcq; 

4) najemcy - na leq  przez to rozumiec osobq, z ktorq najem zostal nawiqzany zarowno na 
podstawie decyzji administracyjnej o przydziale przed dniem 12 listopada 1994 r., jak i 
osobq, z ktorq zawarto urnowq najmu po tej dacie. 

Rozdzial2 
Sprzedai lokali mieszkalnych i nieruchomoSci zabudowanych domami jednorodzinnymi 

$ 3. 1. Sprzedaq na rzecz najemcow podlegajq, stanowiqce wlasnoid Miasta todzi:  

1) samodzielne lokale mieszkalne znajdujqce siq w domach wielolokalowych; 

2) nieruchomoici zabudowane domami jednorodzinnymi; 

3) garaie. 



2. Lokale mieszkalne znajdujqce siq w budynku uiytkowanym przez organy administracji 
sarnorzqdowej, rzqdowej lub miejskie jednostki organizacyjne mogq by6 sprzedawane ich 
najemcom, o ile lokale te znajdujq siq w czqici nieruchomoici zbqdnej na cele publiczne. 

3. Lokale znajdujqce siq na nieruchomosci, z ktorej dotychczas nie rozpoczqto sprzedazy 
lokali, mogq by6 przedmiotem sprzedaiy, jeieli wszystkie lokale na tej nieruchomoici sq 
samodzielne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wtasnoici lokali 
oraz jezeli z wnioskiem o wykup wystqpiq najemcy, ktdrych udzialy w czqiciach wspolnych 
nieruchomoici w wyniku sprzedaiy lokali wyniosq co najrnniej 50 %, z zastrzeieniem ust. 4. 

4. Lokale mieszkalne znajdujqce siq na nieruchomoici obejmujqcej do siedmiu lokali, 
z ktorej dotychczas nie rozpoczqto sprzedazy lokali, mogq by6 przedmiotem sprzedazy, jeieli 
wszystkie lokale na tej nieruchomoSci sq samodzielne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o wlasnoici lokali oraz jezeli z wnioskiem o wykup wystqpiq najemcy, ktorych 
udzialy w czqiciach wspolnych nieruchomoici w wyniku sprzedaiy lokali wyniosq 100%. 

5. Lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiqcych w 100% wtasnoid Miasta 
todzi, now0 wybudowanych, zrewitalizowanych lub po remoncie kapitalnym, mogq by6 
przedmiotem sprzeda'cy po uplywie 10 lat od daty uzyskania pozwolenia na ich uiytkowanie lub 
daty zakonczenia remontu. 

6. Lokale mieszkalne pozyskane przez Miasto t o d i  w wyniku dokonania zamiany 
nieruchomoici gruntowej, z wyiqczeniem nieruchomoici nabytych od Skarbu Panstwa, mogq 
by6 przedrniotem sprzedaiy, z zastosowaniem bonifikat, po up4ywie 10 lat, l icqc od daty 
dokonania zamiany. Sprzedai lokalu przed up4ywem 10 lat, liczqc od daty dokonania zamiany, 
nastqpuje za jego pelnq wartoi6 rynkowq. 

$ 4 .  Sprzedazy nie podlegajq lokale mieszkalne: 

1) w budynkach poloionych na nieruchomosciach o nie uregulowanym stanie prawnym; 

2) w budynkach wylqczonych z uzytkowania; 

3) w budynkach przeznaczonych do rozbiorki; 

4) wynajqte na czas okreilony jako lokale socjalne i shibowe; 

5) oddane w najem, jako lokale zamienne na czas remontu, przebudowy lub modemizacji 
lokalu poprzednio zajmowanego; 

6) w budynkach szkolnych i innych budynkach stanowiqcych siedziby placowek oiwiatowych. 

5 5. Sprzedaz nieruchomoici zabudowanej domem jednorodzinnym moie nastqpi6, jeieli 
zgodnie z przyjqtym dla danego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
dom ten przeznaczony jest do: 

2) czasowego uzytkowania pod warunkiem moiliwoSci: 

a) jego odtworzenia, 

b) realizacji na nieruchomoici nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3 6. 1. Pierwszenstwo w nabyciu lokalu mieszkalnego oraz nieruchomoici zabudowanej 
domem jednorodzinnym, z zastrzeieniem ust. 2, przyshguje najemcy, z kt6rym umowa najmu 
zostala zawarta na czas nieoznaczony. 



2. Sprzedaz lokali mieszkalnych lub nieruchomoSci zabudowanych domarni 
jednorodzinnymi nastqpuje na wniosek najemcy, ktory nie zalega, na rzecz Miasta todzi, 
z oplatami zwiqzanymi z nabywanym lokalem mieszkalnym lub nieruchomoiciq zabudowanq 
domem jednorodzinnym. 

5 7. Cenq lokalu mieszkalnego lub nieruchomoici zabudowanej domem jednorodzinnym 
ustala siq na podstawie wartoici rynkowej okreilonej przez rzeczoznawcq majqtkowego, 
w wysokoici nie nizszej niz ich wartoiC. 

5 8. 1. Najemcom, kt6rzy do dnia 3 1 grudnia 201 7 r. zlozq wnioski o wykup lokali 
mieszkalnych, od ceny lokalu udziela siq bonifikaty w wysokoici 70% - w przypadku lokali 
znajdujqcych siq w budynkach wybudowanych przed dniem 1 stycznia 1946 r., z zastrzezeniem 
ust. 4. 

2. Najemcom, kt6rzy do dnia 31 grudnia 2017 r. zlozq wnioski o wykup lokali mieszkalnych 
od ceny lokalu udziela siq bonifikaty w wysokoici 40% - w przypadku lokali znajdujyych siq 
w budynkach wybudowanych pomiqdzy dniem 1 stycznia 1946 r. a dniem 3 1 grudnia 1989 r., z 
zastrzezeniem ust. 4. 

3. Najemcom, ktorzy do dnia 31 grudnia 2017 r. zlozq wnioski o wykup lokali mieszkalnych 
od ceny lokalu udziela siq bonifikaty w wysokoici 30% - w przypadku lokali znajdujqcych siq w 
budynkach wybudowanych po dniu 3 1 grudnia 1989 r., z zastrzezeniem ust. 4. 

4. Najemcom, ktorzy do dnia 31 grudnia 2017 r. zloQ wnioski o wykup lokali udziela siq 
bonifikaty: 

1) w wysokoici 40% - w przypadku lokali znajdujqcych siq w budynkach wyremontowanych 
lub zmodernizowanych ze irodkow finansowych Miasta, pomiqdzy dniem 1 stycznia 1946 r. 
a dniem 3 1 grudnia 1989 r., bez wzglqdu na date wybudowania budynku; 

2) w wysokoici 30 % - w przypadku lokali znajdujqcych siq w budynkach wyremontowanych 
lub zmodernizowanych ze Srodkow finansowych Miasta, po dniu 31 grudnia 1989 r., bez 
wzglqdu na date wybudowania budynku. 

fj 9. 1. Najemcom, ktorzy do dnia 3 1 grudnia 2017 r. zlozq wnioski o wykup 
nieruchomoici zabudowanych domami jednorodzinnymi udziela siq bonifikaty w wysokoSci 
70% od wartoici domu - w przypadku budynkow wybudowanych przed dniem 1 stycznia 
1946 r., z zastrzezeniem ust. 4. 

2. Najemcom, ktorzy do dnia 31 grudnia 2017 r. zlozq wnioski o wykup nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi udziela siq bonifikaty w wysokoici 40% od wartoici 
domu - w przypadku budynk6w wybudowanych pomiqdzy dniem 1 stycznia 1946 r. a dniem 31 
grudnia 1989 r., z zastrzezeniem ust. 4. 

3. Najemcom, ktorzy do dnia 3 1 grudnia 201 7 r. zloi;) wnioski o wykup nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi udziela siq bonifikaty w wysokoici 30% od wartoici 
domu - w przypadku budynkow wybudowanych po dniu 31 grudnia 1989 r., z zastrzekeniem 
ust. 4. 

4. Najemcom, ktorzy do dnia 31 grudnia 2017 r. zlozq wnioski o wykup nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi udziela siq bonifikaty: 

I) w wysokoSci 40% - w przypadku domow jednorodzinnych wyremontowanych lub 
zmodernizowanych ze Srodkow finansowych Miasta, pomiqdzy dniem 1 stycznia 1946 r. 
a dniem 3 1 grudnia 1989 r., bez wzglqdu na date wybudowania budynku; 



2) w wysokoici 30 % - w przypadku domow jednorodzinnych wyremontowanych lub 
zmodernizowanych ze Srodkow finasowych Miasta, po dniu 3 1 grudnia 1989 r., bez wzgledu 
na date wybudowania budynku. 

5 10. 1. WysokoSC bonifikat, o ktorych mowa w 5 8 i fj 9 obniza siq o lo%, jezeli najemca 
zlozyl wniosek o wykup lokalu mieszkalnego lub nieruchomoSci zabudowanej domem 
jednorodzinnym pomiqdzy dniem 1 stycznia 201 8 r. a dniem 3 1 grudnia 201 8 r. 

2. WysokoSi: bonifikat, o ktorych mowa w fj 8 i 5 9 obniza siq o kolejne lo%, jezeli najemca 
zlozyl wniosek o wykup lokalu mieszkalnego lub nieruchomoici zabudowanej domem 
jednorodzinnym po dniu 3 1 grudnia 201 8 r. 

8 11. 1.  WysokoSC bonifikat, o ktorych mowa w 5 8 i 8 9 podwyzsza siq o 10% 
w przypadku jednorazowej wp4aty ceny nabycia oraz o dodatkowe lo%, jezeli najemca zlozy 
wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego lub nieruchomoici zabudowanej domem 
jednorodzinnym w terminie 12 miesiqcy od zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzqdu Miasta Lodzi adresowego wykazu, obejmujqcego nieruchomoSci przeznaczone do 
prywatyzacji. 

2. WysokoSC bonifikat, o ktorych mowa fj 8 podlega podwyzszeniu o dodatkowe 5%, jezeli w 
budynku nie wyodrebniono dotychczas zadnego lokalu, a z wnioskiem o wykup lokali wystqpiq 
wszy scy najemcy . 

Rozdzial3 
Sprzedaz garaiy 

5 12. 1. Sprzedajy na rzecz najemcdw podlegajq garaze stanowiqce w4asnoSC Miasta 
Lodzi. 

2. Cenq garaa  ustala siq na podstawie waxtoSci rynkowej okreSlonej przez rzeczoznawcq 
majqtkowego w wysokoici nie nizszej n i i  jego wartoSC. 

3. Sprzedazy nie podlegajq garaze: 

1) usytuowane w podworkach, chyba, ze jest to zgodne z przyjqtym dla danego obszaru planem 
zagospodarowania przestrzennego; 

2) wybudowane po dniu 5 grudnia 1990 r., chyba, ze garaz zostal dobudowany do zespolu 
garazowego podlegajqcego zbyciu w trybie art. 21 1 ustawy; 

3) przeznaczone do czasowego uqtkowania. 

5 13. Przepisow 5 12 nie stosuje siq do garaiy, o ktorych mowa w art. 21 1 ustawy. 

Rozdzial4 
Przepisy dotyczqce grunt6w 

8 14. 1. Sprzedaz lokali mieszkalnych i garaiy na rzecz najemcow nastqpuje z udzialem 
w prawie wlasnoici gruntu. Jezeli lokale wyodrebniane z nieruchomoici zbywane byly wraz z 
udzialem w prawie uiytkowania wieczystego gruntu, kontynuacja sprzedaiy nastepuje na 
zasadach ustalonych uprzednio dla lokali zbywanych z tej nieruchomoici. 

2. Przedmiotem sprzedaiy na rzecz najemcy domu jednorodzinnego jest prawo w4asnoSci 
nieruchomoici gruntowej. 



6 1 5. Przy sprzedaiy nieruchomosci zabudowanych domami jednorodzinnyrni, nabycie 
g m t u  o powierzchni nie przekraczajqcej 300 m2 nastqpuje z zastosowaniem bonifikat 
wynikajqcych z 4 9, 10 i 11 ust. 1. Pozostala powierzchnia powyzej 300 m2 jest zbywana 
wedlug wartoici rynkowej okreilonej przez rzeczoznawcq majqtkowego w wysokoici nie nizszej 
niz jej wartoit. 

Rozdzial5 
Pnepisy przejiciowe i koncowe 

916.Do wnioskow o sprzedaz lokali mieszkalnych, zlozonych do dnia 
wejicia w iycie uchwaky, w zakresie wysokoici udzielanej bonifikaty, majq zastosowanie 
przepisy dotychczasowe. 

17. Tracq moc uchwaky Rady Miejskiej w todzi: 

1) Nr LXXXV18 17/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaiy, na rzecz 
najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici zabudowanych domami 
jednorodzinnymi i garaiarni, stanowiqcych wlasnoiC Gminy t 6 d i  (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego 
Nr 13, poz. 80); 

2) Nr XIXI332199 z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie przyjqcia zalozen polityki mieszkaniowej i 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego Miasta todzi; 

3) Nr 1x11 14/03 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie przyznania pienvszenstwa w nabywaniu 
lokali usytuowanych w budynkach wybudowanych i wyremontowanych lub 
zmodernizowanych po 10 lipca 1996 r. w ramach programu remontowo-modernizacyjnego 
ich najemcom oraz okreilenia zasad sprzedaiy (Dz. Urz. Woj. todzkiego Nr 109, poz. 108 1); 

4) Nr IX/115/03 z dnia 19 marca 2003 r. zmieniajqca uchwaly: w sprawie przyjqcia zaiozen 
polityki mieszkaniowej i rozwoju budownictwa mieszkaniowego Miasta Lodzi oraz w 
sprawie ustalenia zasad sprzedazy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, 
nieruchomoici zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiami, stanowiqcych wiasnoic 
Gminy L6dz (Dz. Urz. Woj. tbdzkiego Nr 109, poz. 1082); 

5) Nr XXXl478104 z dnia 19 maja 2004 r. zmieniajqca uchwaiq w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoSci 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garazami, stanowiqcych wlasnoSC Gminy t o d i  
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 185, poz. 1676); 

6) Nr LXXIII/1412/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie przyznania 
pienvszenstwa w nabywaniu lokali usytuowanych w budynkach wybudowanych i 
wyremontowanych lub zmodernizowanych po 10 lipca 1996 r. w ramach programu 
remontowo-modernizacyjnego ich najemcom oraz okreilenia zasad sprzedaiy (Dz. Urz. Woj. 
t6dzkiego Nr 322, poz. 2501); 

7) Nr VI/85/07 z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domarni jednorodzinnymi i garaiarni, stanowiqcych wlasnoSC Gminy todz  
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 85, poz. 71 1); 

8) Nr XII/196/07 z dnia 30 maja 2007 r. zmieniajqca uchwaiq w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaiy na rzecz najemcciw samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garazami stanowiqcych wlasnoik Gminy t o d z  
(Dz. Urz. Woj. todzkiego Nr 199, poz. 1866); 
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9) Nr XVIII/362/07 z dnia 12 wrzeinia 2007 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia zasad 
s p r z e d q ,  na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiami, stanowiqcych wlasnoSd Gminy Lodi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 3 14, poz. 2858); 

1 0) Nr XXV/520/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia zasad 
sprzedazy, na rzecz najemcbw, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomosci 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiami, stanowiqcych wlasnoSC Gminy Lodi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 71, poz. 728); 

11) Nr XXVII/546/08 z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaiy na rzecz najemcow samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomosci 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garazami stanowiqcych wlasnoiC Gminy Lodi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 1 19, poz. 1 162); 

12) Nr XXXII/626/08 z dnia 7 maja 2008 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia zasad 
sprzedazy na rzecz najemcow samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomosci 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garazami stanowiqcych wlasnoid Gminy Lodi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 240, poz. 2 159); 

13) Nr LII/1001/09 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly 
w sprawie ustalenia zasad sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, nieruchomoici zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiami, 
stanowiqcych wlasnoiC Gminy Lbdi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 77, poz. 726); 

14) Nr XLIV/828/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia 
zasad sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiami, stanowiqcych w4asnoiC Gminy L6di 
(Dz. Urz. Woj. todzkiego poz. 2252); 

15) Nr L/103 111 2 z dnia 17 pazdziernika 201 2 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia 
zasad sprzedajy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiami, stanowiqcych wlasnoid Gminy Lodi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3637); 

16) IVr LXIII/1335/13 z dnia 29 maja 20 13 r. zrnieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiami, stanowiqcych wlasnoSC Gminy Lodi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 3039); 

17) Nr LXXXV/1776/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia 
zasad sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garazami, stanowiqcych wlasnoiC Gminy t o d i  
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 23 11); 

18) Nr XCVIII/2009/14 z dnia 5 listopada 2014 r, zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia 
zasad sprzedaiy, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchornoici 
zabudowanych domami jednorodzinnyrni i garaiami, stanowiqcych wlasnoSC Gminy Lodi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 4406); 

19) Nr IW194115 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie ustalenia zasad 
sprzedm, na rzecz najemcow, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiarni, stanowiqcych wlasnoid Gminy L6di 
(Dz. Urz. Woj. tbdzkiego poz. 1639). 

$ 18. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 
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€j 19. Uchwala wchodzi w iycie po up4ywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego, jednak nie wczeiniej ni2 z dniem 1 wrzeinia 
2016 r. 

Pnewodnicz+cy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 
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Uzasadnienie 

W dniu 3 lutego 2016 r. Rada Miejska w todzi  podjqia uchwalq nr XXIV/572/16 
w sprawie przyjqcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Lodzi na lata 2016-2020. Przyjqty przez Radq Miejskq program gospodarowania 
komunalnym zasobem mieszkaniowym wprowadza nowe zasady sprzedazy lokali 
mieszkalnych i nieruchomoici zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz wysokoici 
przyznawanych bonifikat. Przyjqcie nowych zasad w zakresie ksztaltowania polityki 
sprzedazy lokali spowodowalo koniecznoSC dostosowania zapisow uchwaiy 
Nr LXXXV/817/98 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 kwietnia 1998 r. M) sprawie ustalenia 
zasad sp r zede ,  na rzecz najemcdw, samoa'zielnych lokali mieszkalnych, nieruchomoici 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garazami, stanowiqcych wlasnoSC Gminy t d d i  
do nowych uregulowaii, wynikajqcych z programu. 

Obecnie obowiqzujqce zasady sprzedaiy lokali mieszkalnych, nieruchomosci 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaiami zostaly uchwalone przez Radq Miejskq 
16 lat temu. W okresie ich obowiqzywania zostalo podjqtych 14 uchwai, wprowadzajqcych 
zmiany jej zapisow. Ta wieloSd zmian spowodowala, iz uchwala stala siq nieczytelna dla 
os6b zainteresowanych wykupem lokali. Stqd potrzeba uporqdkowania zasad sprzedaiy 
lokali w formie nowej uchwaiy, do ktorej przeniesiono dotychczasowe uregulowania, 
uwzglqdniajqc przy tym konieczne zmiany wynikajqce z wieloletniego programu 
gospodarowania. 


