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UCHWAŁA NR XXVI/159/2013
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzebiel.
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 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6 i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Trzebiel oraz
zasady nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem budynków i lokali
mieszkalnych.
Rozdział 1.
Nabywanie i zbywanie nieruchomości
§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do nabywania nieruchomości w następujących przypadkach:
1) na cele publiczne,
2) na cele związane z realizacją zadań własnych i zleconych Gminy,
3) w następstwie wykonania prawa pierwokupu,
4) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem
i rozwojem Gminy,
5) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego,
6) w wyniku zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy na nieruchomość stanowiącą własność lub
będącą w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,
7) zmniejszenia lub zaspokojenia wierzytelności Gminy, gdy egzekucja z nieruchomości okazała się
bezskuteczna,
8) wykonania zobowiązań określonych w odrębnych ustawach.
2. Nabycie nieruchomości następuje w oparciu o środki przewidziane w budżecie.
§ 3. 1. W przypadku zamiany nieruchomości bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości
określoną przez rzeczoznawcę i stosuje się wzajemne rozliczenia z tytułu nierównej wartości zamienianych
nieruchomości.
2. Warunki zamiany uzgadnia się w drodze rokowań.
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§ 4. Zgody Rady Gminy Trzebiel wymagają czynności z zakresu gospodarki nieruchomościami polegające
na:
1) nabywaniu nieruchomości za cenę wyższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego,
2) nabywaniu nieruchomości obciążonych prawami bądź wierzytelnościami osób trzecich, które nie wygasają
na skutek nabycia przez Gminę,
3) wnoszenia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jako aportu do spółek prawa
handlowego z udziałem Gminy,
4) dokonywania darowizny nieruchomości.
§ 5. 1. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży budynków i lokali użytkowych przyznaje się
pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych osobom fizycznym i prawnym, będącym ich najemcami lub
dzierżawcami niezależnie od dnia zawarcia umowy najmu lub dzierżawy.
2. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem niezalegania z należnościami
z tytułu tych umów, przysługującymi Gminie lub zarządcy działającemu w imieniu Gminy.
Rozdział 2.
Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy
§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do oddawania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości, budynków
użytkowych i lokali na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony w trybie przetargowym
albo w trybie bezprzetargowym według zasad wskazanych w ust. 2-3.
2. Wójt oddaje w trybie bezprzetargowym nieruchomości w najem lub dzierżawę na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w przypadku:
1) nieruchomości przeznaczonych na rzecz osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność
charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową,
wychowawczą, sportowo lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także
organizacjom pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności,
2) nieruchomości przeznaczonych na cele związane z gospodarką rolną i ogrody przydomowe,
3) nieruchomości przeznaczonych jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,
4) gdy przedmiotem najmu, dzierżawy lub użytkowania są grunty, na których usytuowane są obiekty
wybudowane przez dotychczasowego najemcę, dzierżawcę, użytkownika,
5) gdy przedmiotem dzierżawy są grunty niezbędne do korzystania z lokalu mieszkalnego lub użytkowego
stanowiącego własność gminy,
6) nieruchomości przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub
jej części stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem wnioskodawcy, jeżeli
nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
3. Wyraża się zgodę na samodzielne bezprzetargowe zawieranie pomiędzy tymi samymi stronami
kolejnych umów dzierżawy, najmu lub użyczenia, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 7. W przypadkach uzasadnionych interesem gminy lub wprowadzeniem ładu przestrzennego, Wójt może
oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym grunt zamienny w zamian za grunt dotychczas dzierżawiony.
Rozdział 3.
Obciążanie nieruchomości
§ 8. Nieruchomości stanowiące własność gminy Trzebiel mogą być obciążane służebnościami przesyłu na
rzecz osób fizycznych i prawnych, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia
służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia
podobne, nie stanowiące części składowych nieruchomości oraz służebnościami przechodu i przejazdu.
§ 9. Treść ustanowionej służebności gruntowej powinna w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie
z nieruchomości obciążonej, w szczególności poprzez wykorzystanie istniejącego na nieruchomości układu
komunikacyjnego, w tym ścieżek i przejść oraz poprzez jej ustanowienie wzdłuż granic nieruchomości.
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§ 10. 1. Obciążanie nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu oraz przechodu i przejazdu następuje
za wynagrodzeniem.
2. Wysokość wynagrodzenia należnego Gminie z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami określi
Wójt Gminy Trzebiel w drodze zarządzenia.
§ 11. Obciążanie nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu następuje nieodpłatnie, jeżeli:
1) urządzenie opisane w § 7 niniejszej uchwały są realizowane przez gminę Trzebiel lub z udziałem środków
gminy Trzebiel,
2) urządzenia opisane w § 7 niniejszej uchwały po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz gminy
Trzebiel bez zwrotu przedsiębiorcy poniesionych nakładów.
§ 12. 1. Na nieruchomościach gminnych mogą być ustanawiane hipoteki tytułem prawnego zabezpieczenia
zaciągniętych zobowiązań pieniężnych, w szczególności kredytów i pożyczek.
2. Ustanowienie hipoteki może nastąpić do kwoty, co do której Wójt może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 13. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XX/108/04 Rady Gminy w Trzebielu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad
zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy, nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz
oddawania nieruchomości w dzierżawę lub najem i ustalania wysokości opłat z tytułu użytkowania
wieczystego.
2) Uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XX/108/04 Rady Gminy w Trzebielu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania
nieruchomości stanowiących własność gminy, nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz oddawania
nieruchomości w dzierżawę lub najem i ustalania wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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Uzasadnienie
W związku z licznymi zmianami ustawy o gospodarce nieruchomościami od dnia publikacji jej tekstu
jednolitego zachodzi konieczność uwzględnienia aktualnego stanu prawnego dotyczącego zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzebiel oraz ujednolicenia systematyki
aktu zgodnie z zasadami prawotwórstwa w celu uzyskania lepszej przejrzystości jego treści. W świetle
powyższego zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Gminy Trzebiel uchwały.

