
(PROJEKT)
UCHWAŁA ................................
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
Z DNIA ......................................

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Sulechów lokali mieszkalnych od Polskich Kolei Państwowych S.A.

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia            8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r., Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sulechów na własność lokali mieszkalnych położonych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących własność Polskich Kolei Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu wraz z prawem własności udziałów w częściach wspólnych budynku, pomieszczeniami przynależnymi oraz prawem współużytkowania wieczystego gruntu, a także towarzyszących obiektów infrastruktury technicznej:
1)	lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym położonym na działce nr 376 przy   ul. Konopnickiej 17 w Sulechowie, objętym KW 7156
2)	lokal mieszkalny w budynku położonym na działce nr 220 przy ul. Łochowskiej 6        w Sulechowie, objętym KW 6246,
3)	trzy lokale mieszkalne nr 9B, nr 15C, nr 17C w budynku wielorodzinnym położonym na działce nr 44/16 przy ul. Kwiatowej 11 w Sulechowie, objętym KW 1164,
4)	pięć lokali mieszkalnych nr 12B, nr 13C, nr 18C, nr 19C, nr 26E w budynku wielorodzinnym położonym na działce nr 44/11 przy ul. Kwiatowej 13 w Sulechowie, objętym KW 1225
5)	lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielorodzinnym położonym na działce nr 610 przy ul. Piaskowej 33 w Sulechowie, objętym KW 7150
2. Przekazanie lokali, o których mowa w ust. 1, nastąpi na zasadach określonych w przepisach o przekazywaniu zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.




Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sulechowie








UZASADNIENIE




Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” umożliwia nieodpłatne przekazanie niewykupionych lokali mieszkalnych na rzecz Gminy.
PKP S.A. oddział w Poznaniu przygotowało stosowną dokumentację do przekazania ww. lokali.
Koszty przeniesienia własności ponosi przekazujący.

