
Uchwala Nr XXXlIBf9l0z

Rady Miejskiej  w Witkowie

z dnia 26 kwietnia 2002r.

w sprawie okeślenia zasad nabyr'vania, zbywania i obci4ania nieruchomości

oraz ich wytizierżawiania na okres dfuiszy nii 3 lata

Na podstawie art' l8 ust' 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca l990r' o samorządzie

gminnym / tekstjedn' Dz' U' z 200lr Ń 142, poz. ]591 zpóźn. z'n'/ oraz ań' 13 ust' l ' an'

34 ust' 6' ustawy z dnia 2l sierpnia l997r o gospodarce nieruchomościami / tekstjedn. Dz. U.

z200k' nr 46,poz' 543/ Rada Miejska w Witkowie uchwalą co następu'je:

I' ZASADY oGoLNE GosPoDARowANIA NIERUCHoMoŚCIAMl GRLINToWYMI

sl.
l. Niniejsza uchwala okeśla zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

własność Gminy witkowo i nie będącymi mieniem gmimych osób prawnych.

2. Przepisy uchwały stosuje się również do naby"wania na rzecz Gminy i Miasta

witkowo od osób fizycznych i prawnych własności nieruchomości, prawa uż}tkowania

więczystego gruntu oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach'

s2.
l'organem reprezenfującym Gminę i Miasto Witkowo w sprawach dotyczących

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własrrość gminy jest zarząd Gminy i Miasta

Witkowo.

2 W zakresie gospodarowania nieruchomościami Zarząd Gminy i Miasta Witkowo

1) dokonuje wyboru trybu zbyłania nieruchomości lub jej udostępnienia osobom prawnym j

osobom fizycznym oraz przekazyrvaniajednostkom organizacyjnym nie posiada'1ącym

osobowości prawnej'

2). przeprowadza postępowanie przetargowe przewidziane przepisami prawa'

3)' przeprowadza postępowanre przewidziane przepisami prawa w przypadkuzby.wania



2

nieruchomości na rzecz osób fifycznych i plawnych \ł trybie bezprzetargowym,

4)' zawiera umowy cyrłilno . prawne oraz w przypadkach przeńdzianych ustawą wydaje

decyzje administracyjne,

5)' zajmuje stanowisko w przedmiocie wyrażelia 4ody na zrzeczenie się prawa własności lub

uz}tkowania wieczystego nieruchomości przez samorządową osobę prawną.

s3.
1 Zarząd Gminy i Miasta witkowo dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść

umowy dotycfąceJ przekazania nieruchomości mając na uwadze interes Gminy Witkowo'

2' ,Jl tym zakłesie Zuząd Grtrifly i Miasl" witkowo możei

l) dokon1rvać zamiany prawa uż1tkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości

oraz zamiany prawa uż}tkowania wieczystego nieruchomości na plawo uŹ}tkowad@

wieczystego innej nienrchomości'

2) obciązać nieruchomości ograniczonymi prawami rfeczo.wymi na rzecz osób trzecrch,

3) odda\ł/ać nieruchomości w najern, dzierżawę, użyczenie

4) oddawać nieruchomości w trwab zarząd samorządowym jednostkom organizacy1nym nie

posiadającym osobowości prawnej ,

3' Zgody Rady Miejskiej wyrazonej odrębną uchwa,łą w1'rnaga:

l) przenoszenie własności nieruchomości w drodze sprzedazy,

2). oddawanie nieruchomość w uźytkowanie wieczyste'

3) przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne'

4) przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa' powiatom |ub innym gminom w drodze

oarowzny,

5) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa' powiatom lub innym gminom za cenę obniżoną

oraz oddanie nieruchomości w t,rĄtkowanie wieczyste tym podmiotom,

6) nieodpłatne obciązanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, powiatów lub innych gmin

ogmniczonymi prawami rzeczowymi,

7) zamiana nieruchomości, zamiana plawa uż},tkowania wieczystego na własnośc oraz

zamiana praw uąltkowania wieczystego' o ile dokonywanajest między gminą a Skarbem

Państwa, powiatami lub gminami bez obowiązku dokonywania dopłat w prfypadku różnej

wartości zamienianych nieruchomości lub praw'

8) wniesienia nieruchomości jako apornr do spółek prawa handlowego



lI GMINNY zAsÓB NIERUcHoMoŚcI

s4.
1' Zarząd Gminy i Miasta witko\ło może nab1'lvać do gminnego zasobu nieruchomości

stanowiące v/łasność osób fl4cznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo

uą^kowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy Witkowo oraz obońązek

wykonywania zadań publicznych'

2' w zakresie ustalonym w ust. l Zarząd Gminy i Miasta witkowo może:

l) zawierać umowy sprzedti,y i zamiany nleruchol' ości oraz praw uż}tkowania wiecrystego,

2) zawlerać umowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia nie.uchomości lrrb prawa uĄtkowania

wieczystego.

ss.
l. Zasady okeślone w $ 4 stosuje śę odpowiedaio w przypadku ustanowrenra na lzecz

gminy ograniczonych praw rzeczo\i,ych na nieruchomościach stanowiących własność osób

trzecich.

III SPRŻEDAZ I ODDAWAN]E W Uf YTKOWANIE WECZYSTE

s6.
l' Nieruchomości gruntowe z fasobu gminnęgo mogą być zbywane osobom fizycfnym

iprawnym.

2' Zavierając umowy uż},tkowania wieczystego Zarząd Gminy i Miasta Witkowo

określa sposób zagospodarowania rrieruchomości i termńy lozpoczęcia i zakońcfenia robót,

w tym i zakończenia remontu lub rozbiórki. Terminy te mogą ulec przedłużeniu na wniosęk

użykownika wieczystego.

3' w przypadku niedotrzymania przez uą/tkownika wieczystego warunków i terminów

okeślonych umową Zarząd Gminy i Miasta witkowo może żądać rozwiązania umowy

uż}'tkowania wieczystego przed up\.wem ustalonęgo w umowie okesu na zasadach

określonyclr przepisami kodeksu cyrłilnego.
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s7.
l' sprzedaż lub oddanie w uz}tkowanie wieczyste nieruchomości w trybie

bezprzetargowym następuje w prz}padkach okreśIonych w ustarłie z uwzględnieniem ust' 2.

2 Zwalnia się z obowiązl.u zbycia w formie przetargu:

1) nięruchomości przeznacfonych na realizac'ję urządzeń infrastrukfury technicznej oraz na

cele publiczne, jeżeli cele te 'Iealizowane będą przez podmioty, dla którycb są celami

statutow}'rni i L1órych dochody przeznacza się w całości na działalność statutową

2) nieruchomości, których sprzedaf następuje na rzecz osoby' I1óra dzierzawi nieruchomość

na podstawie umowy zawartej co najmniej na l0 lat, .jeżeli nieruchomość ta została

:abudowana na podstawie zezwolenia la budowę' Pzcpisu tego nie stosuje się, w pfzypadku

gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więce.j niz jeden podmiot spe,lniający powyższe

warunki.

s8.
W uzasadnionych przypadkacb Zarząd Gmily i Miasta Witkowo może zastzec pfawo odkupu

nieruchomości na zasadach określonych w kodeksie c}rvilnym.

IV PoZosTAŁE FoRMY crosPoDARoWANIA NIERUCHoMoŚCIAMI

se.
I'zarząd' Gminy i Mjasta witkowo może przekaz}r,vać nieruchomości osobom

fi4cznym i prawnym w dzierzawę i najern oruz udostępniaó je na podstawie innych t}tułów
prawlych niż własność i użJ.tkowanie wieczyste na okes dfuższy niŹ 3 lata' leżeli zawarcie

takiejmowy podyktowanejest względami gospoda.czymi lub waznymi społecznie'

2' oddanie nieruchomości w dzierżawę (najem) na zasadach okeślonych w ust' l

powrnno nastą)ić w d.odze przetaJgu ' zLylr.|, że bez przetargu można oddac nieruchomości

zabudowane (lub zagospodarowane) przez dotychczasowego dzierża\,vcę (najemcę)' jeżeli

umowa była wykony'\r',ana zgodnie z jej warunkami,

3' W przypadku przekazania nieruchomości zabudowanych ltymagających nakładów

na adaptację, modernizację' remont kapitalny oraz na przebudowę' rozbudowę lub

nadbudowę, czas trwania umów powinien być ustalony z uwdędnieniem wymaganej

wielkości nak,ładów'



4' Udostępniając nieruchomości Zarząd Gminy i Masta witkowo zobowią.zany jest

okelilać czas trwania umów z uwzględnieniem terminów realizacji zadań gminy w stosunku do

przekaz}.walych lieruchomości'

s 10.
Zarząd cminy i Miasta Witkowo obowią3any jest zastrzec w zawjeraoych umowac-h

możliwość rozwiązania umorły :

l) bez zachowania terfiinu rłypowiedzenia w pzypadku:

a) gdyby nieruchomość wykorzystywana była przez drugą sronę umowy niezgodnie z

przeznaczeniem okeśonym w unrowie.

b) przeznaczenia nieruchomości lubjej części do korzystania osobom trzecim bez

zgody farządll Gltily i Miasta Witkowo.

2) z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych w umowie ( przy

umowre na czas oznaczony)

$  l l .

Przekaz}.''vanię nieruchomości

a) na ce|e szczególne zgodne z przepisami art' 5l do an. 61 ustawy o gospodarce

nieruchomościami'

b) na cele określone w an. l8 pkt 9 f, h' 12 i pkt 19 lit e ustawy o samorządzie gminnym.

vlymaga każdorazowo wyrazenia zgody Rady Miejskiej.

s 12.
Zasady zarządzaoia gmilnym zasobem deruchomości a także zĄlady sFzedazy .E'ieszka!

stanowiących własność Gminy witkolvo, podlęgają uregulowaniom w odrębnych uchwałach

Rady Miasta Witkowa

s 13.
wykonanie uchwaly powierza sięZarządowi Gmi.oy.i Miasa Witkowo.

s t4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym wojewódfwa Wielkopolskiego i

wchodzi w zycie po upt}.wię 14 dni od daty ogłoszenia'

Przewodniczący 'ł)":^",

Bogusła ódecki



UZASADNIENIE

do uchwaĘ Nr XxXII/329l02 Rady Mejskiej w Witkowie z dnia

26 kwietnia 2002r. w sprawie okeślenia zasad nab1wa.nia, zbywania i obciązania

nienrchomości oraz ich wydzierżawiania na olces dłuższy niż 3 lata.

Art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy o samorządzie pirmym nakłada na Radę obowiązek

okeślenia takich zasad' Do Ę pory zasady te w bardzo ograniczonym zalcesie

były zawalte w uchwale o zasadach zb1varua i udzielania bonifikat. Podjęcie

uchwĄ czyni zadość przesłance ww. przepisu.

Pr:awodniczqcy

,":;ru,r,


