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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz stosowania bonifikat, o których mowa w ustawie
o gospodarce nieruchomościami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a; art.40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3; art. 41 ust.1; art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013 r., poz. 594,poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379/ uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się zasady gospodarowania nieruchomościami przez Wójta Gminy Sędziejowice w zakresie ich
nabywania,zbywania i obciążania oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy
lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,a także zasad udzielania bonifikat od
ceny sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Sędziejowice.
§ 2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sędziejowice należy do Wójta
wykonującego te czynności zgodnie z ustawą,przepisami szczególnymi oraz niniejszą uchwałą.
§ 3. Niniejsze zasady mają zastosowanie do lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, zabudowanych
i niezabudowanych nieruchomości w tym do nieruchomości rolnych, z zastrzeżeniem ust.4.
§ 4. Zasady wynajmu lokali mieszkalnych określa odrębna uchwała.
§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - nalezy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2) celu publicznym - należy przez to rozumieć cele publiczne określone w art.6 ustawy;
3) cenie nieruchomości - nalezy przez to rozumieć wartość rynkową określoną przez rzeczoznawcę majątkowego;
4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sędziejowice;
5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Sędziejowice;
6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sędziejowice.
§ 6. Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy wyrażanie zgody na:
1) darowiznę nieruchomości;
2) wnoszenie nieruchomości,jako wkładów niepieniężnych do spółek;
3) przekazywanie nieruchomości jako majątku tworzonych fundacji;
4) przekazywanie w formie darowizny nieruchomości, jako wkładu podmiotu publicznego w celu realizacji zadań
publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
5) sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za cenę niższą niż jej
wartość rynkowa lub oddanie w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty;
6) dokonywanie zamiany ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego prawa własności lub
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat, w przypadku róznicy
wartości zamienianych nieruchomości;
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7) zbycie nieruchomości o wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na poziomie wyższym niż 10.000
zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Rozdział 2.
Zasady nabywania nieruchomości
§ 7. Upoważnia się Wójta do nabywania nieruchomości na rzecz Gminy, jeżeli wartość nabywanej
nieruchomości nie przekracza wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego kwoty 10.000 zł /dziesięć tysięcy złotych/.
§ 8. Przed nabyciem zabudowanej nieruchomości Wójt Gminy zobowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji
Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 9. Upoważnia się Wójta do nabywania niezabudowanych nieruchomości, bez konieczności uzyskiwania
zgody Rady w następujących przypadkach:
a) zamiany nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
i prawnych na nieruchomości będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy z zastrzeżeniem § 7;
b) przyjęcia darowizny;
c) nieodpłatnego oddania Gminie przez Skarb Państwa nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
d) wykonania prawa pierwokupu nieruchomości z zastrzeżeniem § 7;
g) nabycia nieruchomości na cele rozwojowe i inwestycyjne gminy określone w planach zagospodarowania
przestrzennego i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub gdy mają istotne znaczenie dla
gospodarki Gminy § 7;
h) tworzenia gminnego zasobu nieruchomości, z przeznaczenie na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem
i rozwojem gminy oraz realizowaniem zadań publicznych § 7.
§ 10. Nabywanie nieruchomości następuje w drodze rokowań po cenie ustalonej w negocjacjach.
Rozdział 3.
Zasady zbywania nieruchomości
§ 11. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu przy zachowaniu zasad
określonych ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
§ 12. Przed zbyciem zabudowanej nieruchomości Wójt Gminy zobowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji
Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 13. Upoważnia się Wójta do zbywania prawa własności niezabudowanych nieruchomości wchodzących
w skład gminnego zasobu nieruchomości, jeżeli wartość zbywanej nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy
nie przekracza 10.000 zł /słownie:dziesięć tysięcy złotych/.
§ 14. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
§ 15. O przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste decydują względy ekonomiczne,
a także konieczność zapewnienia Gminie kontroli nad sposobem i terminem zagospodarowania nieruchomości
z uwagi na jej lokalizację lub szczególny charakter.
§ 16. Upoważnia się Wójta do zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy na nieruchomości
stanowiące własność lub będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych lub fizycznych w uzasadnionych
przypadkach.
§ 16. Na wniosek nabywcy nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań zapłata
ceny sprzedaży może zostać rozłożona na raty, z tym że pierwsza wpłata nie może być mniejsza niż 50% ceny
i płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Pozostałą część ceny
rozkłada się na równe raty roczne płatne przez okres 5 lat, oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej
równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski i obejmuje się zabezpieczeniem
hipotecznym.
§ 17. Cena netto nieruchomości przeznaczonej do zbycia nie może być niższa od kwoty, która stanowi sumę
wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i kosztów poniesionych przez gminę na
przygotowanie dokumentacji zbycia (w szczególności kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, kosztów
opracowań geodezyjnych, kosztów wymaganych przepisami ogłoszeń).
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§ 18. Koszty ustanowionego zabezpieczenia hipotecznego pokrywa nabywca.
Rozdział 4.
Zasady wydzierżawiania lub wynajmu nieruchomości
§ 19. 1. Wójt określa wysokość stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu w drodze zarządzenia
2. Stawki o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę ustalenia wysokości czynszu przy wydzierżawianiu
i wynajmowaniu nieruchomości niezabudowanach w drodze bezprzetargowej oraz wywoławczej wysokości
czynszu nieruchomości wydzierżawianych i wynajmowanych w drodze przetargu.
§ 20. Zawarcie umów najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat oraz na czas nieoznaczony,
wymaga podjęcia uchwały przez Radę.
§ 21. Upoważnia sie Wójta do odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu
w następujących przypadkach:
a) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy lub najmu przez
okres co najmniej 3 lat, pod warunkiem zadeklarowania zmiaru zawarcia kolejnej umowy dzierżawy lub najmu
co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej umowy;
b) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność,
oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.
Rozdział 5.
Użyczenie,użytkowanie,trwały zarząd i obciążenie nieruchomości gruntowych
§ 22. Upoważnia się Wójta do oddawania nieruchomości w trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie osobom
fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na czas
oznaczony powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony na cele związane z ich działalnościa statutową.
§ 23. Upoważnia się Wójta do ustanawiania na nieruchomościach hipotek, jeżeli zajdzie potrzeba
zabezpieczenia kredytu, pożyczki, udzielonej dotacji zaciągnietej na realizację zadań inwestycyjnych remontowych
lub modernizacyjnych przewidzianych w budżecie.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 24. Wójt przedkłada Radzie coroczne sprawozdanie z obrotu nieruchomościami za miniony rok w terminie do
końca I kwartału roku nastepnego.
§ 25. Traci moc uchwała Nr XX/178/2001 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie
określenia zasad nabywania,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania na okres dłuższy niż
trzy lata.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Ułański
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie znowelizowanej Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U. z 2014r. poz. 518/ wystąpiła koniecznośc uaktualnienia dotychczas obowiązującej
uchwały Rady Gminy Nr XXX/178/2001 z 25 czerwca 2001r. dot. zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niz trzy lata.
Zastępca Wójta Gminy
Mirosław Potasiak
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