
Projekt

z dnia  24 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/53/2019
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2019r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348; z 2019r. 
poz.270,492, 801) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, a także zasady ich 
wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  lub na czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przerośl;

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Przerośl;

3) Wójcie - należy rozumieć Wójta Gminy Przerośl;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.).

§ 2. 1. Wójt nabywa oraz dokonuje zamiany nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w przypadkach 
uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności ze względu na:

1) realizację zamierzeń inwestycyjnych Gminy;

2) realizację zadań własnych Gminy;

3) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 
i rozwojem Gminy.

4) realizację innych celów publicznych;

5) realizację innych przepisów szczególnych.

2. Nabycie nieruchomości może nastapić w drodze:

1) nieodpłatnego przekazania nieruchomości decyzją administracyjną;

2) zakupu nieruchomości;

3) przyjęcia darowizny, zrzeczenia się, zamiany, spadku lub zapisu;

4) podziałów nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości;

5) wywłaszczenia.

3. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się 
postanowienia umowy.

4. Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy, zamiana nieruchomości lub zbywanie nieruchomości 
ustalane są każdorazowo Zarządzeniem Wójta Gminy.

§ 3. Upoważnia się Wójta do nabywania nieruchomości na rzecz Gminy w drodze darowizny lub zbywania 
nieruchomości z zasobu Gminy w drodze darowizny. 
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§ 4. 1. Zbywanie przez Wójta nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej 
stosownie do przepisów ustawy i postanowień niniejszej uchwały, gdy zbywane nieruchomości są zbędne 
gminie do realizacji jej zadań.

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie 
wieczyste ich dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

§ 5. 1. Wójt dokonuje obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy, w szczególności poprzez 
ustanawianie służebności  gruntowych, osobistych oraz przesyłu i hipotek.

2. Wójt dokonuje obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy według zasad określonych 
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z póź.zm.) oraz ustawie 
z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1916, z poź.zm.).

§ 6. 1. Wydzierżawianie lub oddawanie w najem nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.

2. Oddawanie nieruchomości gruntowej lub lokalu w dzierżawę lub najem w drodze bezprzetargowej 
odbywa się w następujących przypadkach:

1) dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości gruntowej lub dotychczasowemu najemcy lokalu, jeżeli 
w terminie jednego miesiąca przed wygaśnięciem umowy wystąpi z wnioskiem do Wójta Gminy Filipów 
o jej przedłużenie na dalszy okres lub wynikający z treści zapisów poprzedniej umowy;

2) w przypadku, gdy wpłynie jeden wniosek od osoby fizycznej  lub prawnej o wydzierżawienie 
nieruchomości gruntowej lub nieruchomości lokalowej na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony;

3) pierwszeństwo przysługuje osobie fizycznej lub prawnej do dzierżawy lub najmu, jeżeli bezpośrednio 
graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem oddania w dzierżawę lub najem.

§ 7. Upoważnia się Wójta do sprzedaży nieruchomości. 

§ 8. Upoważnia się Wójta do ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością 
Gminy. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXII/161/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie 
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2632). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Zygmunt Dyczewski
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