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UCHWAŁA NR LXVII/1206/2014
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 6 listopada 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne
administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 5941)), oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 5182)), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/1062/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad
gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przepisów uchwały nie stosuje się do najmu nieruchomości lub ich części
w zakresie uregulowanym Zarządzeniami Prezydenta Miasta Kielce ustalającymi cenniki i opłaty za
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.”;
2) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisów rozdziału II uchwały nie stosuje się do wynajmu części nieruchomości:
1) na cele przesyłowe (światłowody, kable, gazociągi itp.),
2) na umieszczania anten, w tym telefonii komórkowej, bankomatów itp.,
3) na ustawienie automatów do sprzedaży napojów.”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielc.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

1) zmiany

tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r.,
poz. 379 i 1072
2) zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 659, poz. 805, poz. 906
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce
Tomasz Bogucki

