Uchwała Nr V/43/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy Lubaczów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pó n. zm./ oraz art. 4 pkt 9, art.
1 3 ust. 1 i 2, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ciami /tekst jednolity Dz. U. 261 poz. 2603 z 2004 r. z pó n. zm./ Rada Gminy
Lubaczów
uchwala, co nast puje:
§1
Uchwała okre la zasady gospodarowania mieniem Gminy Lubaczów w zakresie:
1) gospodarowania nieruchomo ciami Gminy Lubaczów,
2) gospodarowania mieniem ruchomym Gminy Lubaczów,
§2
W gospodarowaniu mieniem Gminy Lubaczów obowi zuje zasada prawidłowej i racjonalnej
gospodarki, zachowania szczególnej staranno ci, korzystania i dysponowania nim zgodnie
z jego społecznym i gospodarczym przeznaczeniem oraz obowi zek ochrony.
§3
1. Wójt Gminy prowadzi ewidencj nieruchomo ci stanowi cych mienie Gminy Lubaczów.
2. Ewidencja nieruchomo ci prowadzona jest dla:
1) gruntów,
2) budynków, budowli i lokali stanowi cych odr bny od gruntu przedmiot własno ci,
3. Dla prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 stosuje si w niezb dnym zakresie
przepisy w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
4. Ewidencja o której mowa w ust. 1 prowadzona jest dla wewn trznych potrzeb
gospodarowania mieniem i nie słu y dla wydawania wypisów, wyrysów i za wiadcze
innym organom i jednostkom.
§4
Gminne jednostki organizacyjne sporz dzaj i przedkładaj Wójtowi Gminy corocznie
w terminie do 30 czerwca informacj o stanie mienia wg stanu na dzie 31 grudnia roku
poprzedniego.
§5
Gospodarowanie nieruchomo ciami Gminy Lubaczów
1. Gminnym zasobem nieruchomo ci gospodaruje Wójt lub na podstawie jego
pełnomocnictwa kierownik jednostki organizacyjnej.

2. Nieruchomo ci mog by oddawane przez Wójta jednostkom organizacyjnym w trwały
zarz d na cele zwi zane z ich działalno ci i realizacj zada o charakterze gminnym.
3. Warunki korzystania z nieruchomo ci ustala Wójt w decyzji o ustanowieniu trwałego
zarz du.
4. Opłaty zwi zane z oddaniem w trwały zarz d ustala si w oparciu o warto
nieruchomo ci.
§6
Nabywanie nieruchomo ci
1. Nieruchomo ci nabywane s na rzecz Gminy celem zwi kszenia gminnego zasobu
nieruchomo ci w szczególno ci na potrzeby realizacji zada własnych.
2. Nabycie nieruchomo ci nast puje po cenie ustalonej w drodze negocjacji, jednak nie
wy szej ni warto ustalona przez rzeczoznawc maj tkowego, chyba e za jej
nabyciem za inn cen przemawiaj szczególne okoliczno ci.
3. Nabycie nieruchomo ci na rzecz Gminy nast puje na podstawie zarz dzenia Wójta.
4. Odpłatne nabycie nieruchomo ci przez Wójta wymaga zgody Rady Gminy.
§7
Zbycie nieruchomo ci
Zbywanie nieruchomo ci stanowi cych własno Gminy na rzecz osób fizycznych, osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej
nast puje na podstawie zarz dzenia Wójta Gminy, po wcze niejszym podj ciu uchwały
wyra aj cej zgod na zbycie nieruchomo ci przez zebranie wiejskie.
§8
Zamiana nieruchomo ci
1. Zamiany nieruchomo ci dokonuje si w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy.
2. Zamiany nieruchomo ci dokonuje Wójt w szczególno ci na potrzeby realizacji zada
własnych Gminy i racjonalnej gospodarki nieruchomo ciami.
3. Wójt dokonuj c zamiany nieruchomo ci bierze pod uwag warto
zamienianych
nieruchomo ci okre lon przez rzeczoznawc maj tkowego.
4. Warunki zamiany uzgadnia si w drodze rokowa .
5. Rozliczenie nale no ci stron z tytułu zamiany nieruchomo ci mo e obejmowa oprócz
warto ci nieruchomo ci inne wzajemne zobowi zania stron.
§9
Zasady wydzier awiania, wynajmowania i u yczania nieruchomo ci
1. Nieruchomo ci gminne, nie b d ce lokalami mieszkalnymi, oddaje si w najem lub w
dzier aw w drodze przetargu.
2. Tryb i sposób przeprowadzenia przetargu na dzier aw lub najem nieruchomo ci
stanowi cej własno Gminy oraz cen wywoławcz czynszu z tego tytułu według stawek
ustalonych uchwała Rady Gminy okre la Wójt Gminy w drodze zarz dzenia.

3. Rada Gminy mo e podj uchwał o odst pieniu od przetargu je eli oddanie w najem lub
dzier aw nast puje:
1) w celu poprawienia warunków prowadzonej działalno ci rolniczej lub gospodarczej,
zagospodarowania nieruchomo ci przyległej lub jej cz ci, stanowi cej własno ,
oddanej w u ytkowanie wieczyste, najem lub dzier aw wnioskodawcy,
2) na cele u yteczno ci publicznej, w szczególno ci urz dzania dróg i innych urz dze
infrastruktury technicznej,
3) na rzecz jednostek organizacyjnych i osób prawnych na cele nie zwi zane z
działalno ci zarobkow ,
4) na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, które prowadza działalno
charytatywn , opieku cz , kulturaln , lecznicz o wiatow , wychowawcz ,
sportow na cele nie zwi zane z działalno ci zarobkow a tak e organizacjom
po ytku publicznego na cele prowadzonej działalno ci.
§ 10
Wójt Gminy upowa niony jest do zawierania umów u yczenia nieruchomo ci stanowi cych
własno gminy osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nie
posiadaj cym osobowo ci prawnej na czas okre lony na cele zwi zane z działalno ci nie
zarobkow lub realizacj zada własnych Gminy.
§ 11
Stawki czynszu z tytułu najmu lub dzier awy nieruchomo ci gminnych nie b d cych lokalami
mieszkalnymi ustala si odr bn uchwał Rady Gminy
§ 12
Zasady nabywania, zbywania i obci ania nieruchomo ci gruntowych i ich wydzier awiania
lub najmu na okres dłu szy ni trzy lata reguluje odr bna uchwała Rady Gminy.
§ 13
1. Zasady okre lone w § 9 - 11 stosuje si równie do wydzier awiania, wynajmu i
u yczania lokali u ytkowych.
2. Umowy dotycz ce lokali u ytkowych powinny okre la przeznaczenie wynajmowanego
lokalu u ytkowego.
3. Dzier awca, najemca lub bior cy w u yczenie nie mo e bez pisemnej zgody
wynajmuj cego/u yczaj cego wprowadza zmian w lokalu oraz dokonywa jego
ulepsze .
4. Dzier awca, najemca lub bior cy w u yczenie nie mo e odda cało ci lub cz ci lokalu w
podnajem lub do nieodpłatnego korzystania osobom trzecim.
§ 14
Szczegółowe zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodz cych w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy okre la odr bna uchwała Rady Gminy.

§ 15
Zasady sprzeda y lokali mieszkalnych
1. Lokale mieszkalne w budynkach b d cych własno ci Gminy Lubaczów mog by
sprzedawane ich dotychczasowym najemcom w trybie i na warunkach okre lonych w
obowi zuj cych przepisach oraz niniejsz uchwał .
2. Lokal mieszkalny sprzedawany jest wraz z odpowiedni ułamkow cz ci gruntu oraz
udziałem w cz ciach wspólnych budynku i urz dze , które nie słu wył cznie do u ytku
wła cicieli lokali.
3. Cen sprzeda y lokali mieszkalnych ustala si na podstawie ich warto ci okre lonych
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomo ciami.
4. Przy sprzeda y lokali mieszkalnych wysoko udzielonej bonifikaty wymaga ka dorazowo
uchwały Rady Gminy.
5. Cena sprzeda y lokali mieszkalnych mo e by rozło ona za zgod Rady Gminy na raty.
Wysoko oprocentowania niespłaconej nale no ci ustala si według wysoko ci stopy
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Roszczenia Gminy z tytułu rozło enia ceny na raty podlegaj zabezpieczeniu
hipotecznemu.
5. Sprzeda lokali mieszkalnych, do których nie maj zastosowania przepisy ust. 1 – 5,
nast puje w drodze przetargu na podstawie przepisów okre lonych w ustawie
o gospodarce nieruchomo ciami.
§ 16
Gospodarowanie mieniem ruchomym przez jednostki organizacyjne
1. Mieniem ruchomym, w które została wyposa ona jednostka organizacyjna oraz mieniem
nabytym przez t jednostk zarz dza kierownik jednostki.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej bez zgody Wójta nie mo e zbywa i obci a
składników maj tku trwałego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
3. Zbycie rzeczy ruchomej stanowi cej składnik maj tku trwałego jednostki organizacyjnej
odbywa si w drodze przetargu i wymaga zgody Wójta. Je eli dwa kolejne przetargi
zako czyły si wynikiem negatywnym nieruchomo mo na zby w drodze rokowa .
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejsz uchwał zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami /tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z
2004 r. z pó n. zm./
§ 18
Wykonanie uchwały zleca si Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 19

Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZ CY RADY
Roman Cozac

