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UCHWAŁA NR X/58/2011
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Kiełczygłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 
214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 
poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 
181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, 
Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 
poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679 Nr 134 poz.777) oraz art. 13, art. 24, art. 
37 ust. 3, art. 70 ust. 2 i 3, art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651, Nr 106 poz.675, Nr 143 poz.963, Nr 155 poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 
poz.1323, Dz.U. z 2011 r. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622, Nr 115 poz.673, Nr 129 poz.732, Nr 130 poz.762, Nr 
135 poz.789, Nr 187, poz. 1110) 

Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy 
Kiełczygłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kiełczygłów, 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Kiełczygłów, 

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kiełczygłów, 

4) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Gminy Kiełczygłów, 
które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, 

5) obciążaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych 
obciążających nieruchomość, 

6) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, 

7) gminnej osobie prawnej – należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość 
prawną dla której organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów, 

8) celach publicznych – należy przez to rozumieć cele wymienione w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami lub inne cele publiczne wymienione w przepisach szczególnych. 

§ 3. Nabywcy praw do nieruchomości Gminy, uiszczają oprócz należnej ceny za prawo do nieruchomości, 
również koszty wyceny nieruchomości oraz inne koszty związane z przygotowaniem do zbycia praw 
nieruchomości i zawarciem umowy notarialnej, jeżeli nabycie tych praw następuje w drodze bezprzetargowej. 

§ 4. Przy nabyciu praw do nieruchomości w drodze przetargu, nabywca uiszcza cenę nabycia oraz koszty 
związane z zawarciem umowy notarialnej. 

§ 5. 1. Nieruchomości nabywane są do gminnego zasobu nieruchomości w szczególności ze względu na: 

a) potrzeby inwestycyjne i rozwojowe gminy, 

b) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, 

c) potrzeby realizacji zadań własnych oraz celów publicznych, 

d) w celu uregulowania stanów prawnych, 

e) postanowienia przepisów szczególnych. 
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2. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 
którego cena przekracza 50.000,0 zł wymaga zgody Rady, a poniżej tej kwoty Wójt samodzielnie podejmuje 
decyzję. 

§ 6. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje Wójt w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy. 

2. Warunki zamiany nieruchomości uzgadnia się w drodze rokowań. 

3. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości może obejmować, oprócz wartości 
nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązania stron. 

4. Zamiana nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000,00 zł wymaga zgody Rady. 

§ 7. 1. Do zbycia z zasobu nieruchomości mogą być przeznaczone nieruchomości zbędne do realizacji zadań 
Gminy. 

2. Zbywanie nieruchomości polega w szczególności na: 

a) sprzedaży nieruchomości lub oddaniu jej w użytkowanie wieczyste, 

b) wniesieniu prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego aportem do spółki prawa 
handlowego, 

c) przekazaniu nieruchomości na wyposażenie gminnej osobie prawnej, 

d) przekazaniu nieruchomości w drodze darowizny na realizację celów publicznych oraz na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. 

3. Wójt w drodze zarządzenia przeznacza do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym według zasad obowiązujących w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami oraz w niniejszej uchwale. 

4. O formie przetargu decyduje Wójt. 

5. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, której wartość rynkowa oszacowana przez 
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę 100.000,00 zł wymaga zgody Rady Gminy a poniżej 
tej kwoty Wójt samodzielnie podejmuje decyzje. 

6. Zwalnia się z obowiązku zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, nieruchomości 
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych 
celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których 
dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. 

7. W przypadku oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, ustala się stawkę pierwszej opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25%. 

8. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne określone 
w przepisach ustawy. 

9. Dokonanie darowizny wymaga zgody Rady. 

§ 8. 1. Obciążanie nieruchomości stanowiacych mienie Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi polega 
w szczególności na: 

a) oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, 

b) ustanawianiu służebności gruntowych polegających na prawie przejścia i przejazdu. 

2. Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi należy do właściwości Wójta. 

3. Oddanie nieruchomości w użytkowanie nieodpłatne na okres powyżej 3 lat dla podmiotów innych niż 
gminne jednostki organizacyjne lub gminne osoby prawne może nastąpić tylko za zgodą Rady. 

§ 9. 1. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje się do wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości 
z gminnego zasobu nieruchomości. 

2. Nieruchomości lub ich części wydzierżawia się lub wynajmuje, jeżeli w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub innych opracowaniach planistycznych nie przewiduje się zmiany ich 
dotychczasowych funkcji lub cele określone w planach nie będą realizowane w okresie krótszym niż 3 lata. 
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3. Przedmiotem dzierżawy lub najmu może być nieruchomość (lokal, działka gruntu zabudowana 
i niezabudowana) lub jej część. 

4. O rodzaju zawieranej umowy decyduje możliwość pobierania z przedmiotu umowy pożytków (dzierżawa) 
lub brak takiej możliwości (najem). 

5. Dzierżawców bądź najemców nieruchomości wyłania się w drodze przetargowej. 

6. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony jeżeli oddanie w dzierżawę lub najem następuje: 

a) na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie Gminy obiekt budowlany trwale lub nie 
trwale związany z gruntem, 

b) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 
3 lat, 

c) na cel rolniczy lub urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych, 

d) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

e) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, a w szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej, 

f) na rzecz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych, 

g) na cele publiczne, 

h) na rzecz osoby, od której zakupiono daną nieruchomość, 

i) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych. 

7. Wysokość czynszu dzierżawnego lub najmu ustalana jest w wysokości nie niższej niż wskazana w opinii 
rzeczoznawcy majątkowego. 

8. W treści umów cywilnoprawnych dotyczących dzierżawy lub najmu nieruchomości należy zamieszczać 
stosowne uregulowania przewidujące możliwość dokonywania w drodze jednostronnego oświadczenia woli 
wydzierżawiającego lub wynajmującego corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu 
odpowiadającym rocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa 
GUS za poprzedni rok kalendarzowy. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Nowak


