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z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14, 35, 37, 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 25 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), uchwala się,
co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Ustala się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sadowie,
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Sadowie,
3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sadowie,
4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)
Rozdział 2.
Zasady nabywania nieruchomości przez gminę.
§ 3. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesem
gminy, a w szczególności:
a) potrzebami inwestycyjnymi,
b) potrzebą realizacji zadań własnych i zleconych,
c) tworzeniem zasobów gruntów przeznaczonych na
wielorodzinnego oraz przeznaczonego na cele publiczne,

realizację

budownictwa:

jednorodzinnego,

d) scalenia gruntów.
§ 4. 1. Warunki nabycia nieruchomości ustala w imieniu gminy Wójt w drodze rokowań
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami gminy nabycie na jej rzecz nieruchomości może
nastąpić w formie przystąpienia do przetargu.
§ 5. Przystąpienie do rokowań lub przetargu w sprawie nabycia nieruchomości może być podjęte pod
warunkiem, że w budżecie gminy przewidziano wydatki na ten cel.
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§ 6. Jeżeli cena nieruchomości podana przez stronę rokowań odbiega znacznie od cen wolnorynkowych
w obrocie dla tego rodzaju nieruchomości Wójt prowadzący w imieniu gminy rokowania zleca rzeczoznawcy
majątkowemu wycenę wartości nieruchomości.
§ 7. Z przeprowadzonych rokowań sporządza się protokół stanowiący podstawę zawarcia umowy
określający:
a) oznaczenie nieruchomości i dokładny opis,
b) dane dotyczące sprzedawcy,
c) przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
d) ustaloną cenę oraz warunki i termin zapłaty, łącznie z kosztami nabycia,
e) inne istotne dane dotyczące przedmiotu nabycia.
§ 8. W przypadku zamiany nieruchomości między gminą a innymi osobami trzecimi postanowienia § 4 –
do § 7 włącznie stosuje się odpowiednio.
§ 9. Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa następuje na zasadach określonych w art. 14 Ustawy
Rozdział 3.
Zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy.
§ 10. Do zbycia przeznaczone są nieruchomości zbędne do realizacji zadań gminy i zaspokojenia potrzeb
ogólnych mieszkańców, a także, gdy przemawia za tym słuszny interes ekonomiczny gminy.
§ 11. Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej po uprzednim
przeznaczeniu jej do zbycia przez Wójta i ujęciu w wykazie, o którym mowa w art. 35 Ustawy.
§ 12. Przetarg organizuje Wójt
z zachowaniem następujących zasad:

w trybie

przewidzianym

w przepisach

ogólnie

obowiązujących

a) nieruchomości nie zbyte w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu, a cena może być
obniżona do 20% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu,
b) nieruchomości nie zbyte w drugim przetargu mogą być zbyte w trybie bezprzetargowym.
§ 13. Po przeprowadzonych rokowaniach Wójt w drodze zarządzenia zajmuje stanowisko w sprawie zbycia
nieruchomości lub odmowy zbycia. Podstawą zarządzenia jest protokół rokowań.
§ 14. W przypadku oddawania gruntu w wieczyste użytkowanie ustala się okres użytkowania na 99 lat.
§ 15. 1. Cenę zbycia lub cenę wywoławczą nieruchomości określa Wójt w zarządzeniu, o którym mowa
w § 11 z uwzględnieniem przepisów ustawy. W celu ustalenia wartości nieruchomości Wójt zleca szacunek
rzeczoznawcy majątkowemu.
2. Wycena rzeczoznawcy majątkowego winna być dokonana bezpośrednio przed podjęciem zarządzenia nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed zbyciem nieruchomości.
§ 16. Nabywca, na którego wniosek przeznacza się nieruchomość do zbycia zobowiązany jest do pokrycia
kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości oraz kosztów związanych
z zawarciem umowy zbycia nieruchomości.
Rozdział 4.
Zasady dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
§ 17. Dzierżawców nieruchomości stanowiących własność gminy albo pozostających we władaniu gminy
wyłania się w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z zastrzeżeniem § 19 niniejszej uchwały.
Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia lub wynajmu podejmuje Wójt w formie
zarządzenia, którego załącznikiem jest wykaz przewidziany w art. 35 Ustawy.
§ 18. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
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§ 19. Nieruchomości gruntowe mogą być wydzierżawione w trybie bezprzetargowym:
a) pod lokalizację tablicy lub urządzenia reklamowego,
b) w celu zorganizowania placu budowy lub lokalizacji związanych z sieciami infrastruktury,
c) jeżeli stanowią tereny przyległe do obiektu budowlanego lub lokalu użytkowego, a wnioskodawca ma
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w tym budynku lub lokalu, lub jest jego najemcą czy
dzierżawcą,
d) osobie bliskiej dotychczasowemu dzierżawcy zaliczonej do I grupy podatkowej w podatku od spadku
i darowizn na okres na jaki była zawarta umowa z dzierżawcą,
e) na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną lub
sportowo-turystyczną i rekreacyjną na cele nie związane z działalnością zarobkową,
f) na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej.
§ 20. 1. Przedmiotem przetargu na dzierżawę lub najem jest stawka czynszu za 1 m2. Wysokość stawki
wywoławczej czynszu określa Wójt w Zarządzeniu, o którym mowa w § 17. Niezależnie od czynszu
dzierżawca jest obciążony kosztami utrzymania i eksploatacji nieruchomości, o czym jest informowany przed
przystąpieniem do przetargu.
2. Przystąpienie do przetargu na dzierżawę nieruchomości może być uwarunkowane realizacją przez
dzierżawcę określonego sposobu zagospodarowania nieruchomości lub innych obowiązków umownych.
§ 21. W przypadku nie wyłonienia strony umowy dzierżawy lub najmu w pierwszym przetargu ogłasza się
drugi przetarg z możliwością obniżenia ceny wywoławczej do 20%.
§ 22. Nie wyłonienie strony umowy w drugim przetargu umożliwia zawarcie umowy z oferentem
proponującym najkorzystniejsze warunki umowy.
§ 23. Przetargi przeprowadza powołana przez Wójta komisja przetargowa. Komisja każdorazowo ustala
prawidłowość ogłoszenia przetargu (przedmiot przetargu, wywoławczą wysokość czynszu, wysokość
postąpienia, zachowanie terminu ogłoszenia o przetargu, sprawdza listę uczestników przetargu). Z czynności
swych komisja sporządza protokół.
§ 24. Upoważnia się Wójta do zawierania umów dzierżawy nieruchomości na okres nie dłuższy niż 10 lat.
§ 25. Poddzierżawa nieruchomości wymaga pisemnej zgody Wójta.
§ 26. Zmiana przeznaczenia przedmiotu dzierżawy lub czynienie nakładów ulepszających przedmiot
dzierżawy wymagają zgody Wójta na piśmie.
Rozdział 5.
Użyczenia
§ 27. Nieruchomości stanowiące własność gminy Wójt Gminy może użyczać na cele nie zarobkowe,
statutowe, charytatywne, służące krzewieniu kultury, sportu i turystyki, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
na okres 10 lat z możliwością dalszego przedłużenia umowy na rzecz biorących w użyczenie, którzy
wywiązywali się z postanowień umowy.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.
§ 28. Odstępstwo od zasad określonych w niniejszej uchwale wymaga zgody Rady.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Podczasi

