
UCHWAŁA  Nr V/30/2015 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia  26 lutego 2015 r. 
 

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, 
oraz ich wydzierżawiania i użyczania. 

  
 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1.1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawienia lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony, jak również zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Pogorzela. 
      2. Niniejsze zasady mają zastosowanie do lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, 
zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych zwanych dalej w uchwale 
nieruchomościami.  
      3.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami, 
2) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Pogorzeli. 
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pogorzeli. 
4) Celu publicznym – należy przez to rozumieć cele określone w art. 6 ustawy . 
§ 2.1.  Zezwala się Burmistrzowi  na nabywanie nieruchomości na drodze cywilnoprawnej: 
1)  na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, 
2)  na cele publiczne, 
3)  przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy pod budownictwo 
mieszkaniowe oraz realizację związanych tym budownictwem urządzeń infrastruktury 
technicznej i układów urbanistycznych, 
4)   w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy, 
5) w następstwie wykonania prawa pierwokupu, 
6) w wyniku zamiany nieruchomości. 
     2.  Zasady zawarte w uchwale stosuje się odpowiednio do części nieruchomości i udziału 
w nieruchomości. Czynności, o których mowa w ust. 1, należy każdorazowo poprzedzić 
badaniem stanu prawnego nieruchomości, analizą rynku nieruchomości oraz w razie potrzeby 
określeniem wartości w drodze dokonania jej wyceny. 
     3.  Wartość nabywanych nieruchomości nie może przekraczać kwoty określonej w 
uchwale budżetowej. 
§ 3. 1. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze: 

1) sprzedaży, 
2) oddania w użytkowanie wieczyste, 
3) zamiany, 
4) darowizny. 

§ 4. 1. Zezwala się  Burmistrzowi przeznaczać do zbycia nieruchomości, które: 
1) są zbędne do wykonywania zadań własnych Gminy lub, 



2) ich sprzedaż rokuje lepsze wykorzystanie gospodarcze i osiągnięcie wyższych 
efektów ekonomicznych przez inne podmioty lub, 

3) zostaną sprzedane na cele mieszkaniowe. 
2. Przeznaczenie do zbycia nieruchomości  określonych w ust. 1 wymaga zgody Rady 

Miejskiej wyrażonej w drodze uchwały. 
3. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca 

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do wydzierżawiania  lub wynajmowania 
nieruchomości, które nie zostały przeznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane 
przez Gminę na czas dłuższy niż 3 lata.  Upoważnienie to dotyczy również zawierania po 
umowie zawartej na czas oznaczony do lat trzech kolejnych umów z tym samym podmiotem, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
         2. Zawieranie umów najmu i dzierżawy na czas dłuższy niż 10 lat oraz na czas 
nieokreślony wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską.  
§ 6. 1. Osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 
osobowości prawnej, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym i spółkom z 
udziałem Gminy, nieruchomości mogą być oddawane w użyczenie lub trwały zarząd,  
z zastrzeżeniem ust.2. 
         2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 mogą  być wykorzystywane wyłącznie na 
cele charytatywne, opiekuńcze, kulturalne, opieki zdrowotnej, oświatowe, wychowawcze, 
sportowo-rekreacyjne i turystyczne oraz inne cele publicznej statutowe tych jednostek. 
        3. Upoważnia się Burmistrza do oddawania nieruchomości na cele określone w ust.2 na 
czas oznaczony i nieoznaczony w zależności od stanu faktycznego przy uwzględnieniu 
społeczno – gospodarczego interesu Gminy. 
§ 7. Zezwala się Burmistrzowi Pogorzeli obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami 
rzeczowymi gdy wymaga tego interes Gminy. 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
§ 9. Traci moc uchwała nr XL/245/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 15 lipca 2010 
roku w sprawie zasad określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania i użyczania. 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 
Marian Andrzejewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE   
do UCHWAŁY  Nr V/30/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia  26 lutego  2015 r. 

 
 
 

Zgodnie z art. 18a ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady 
Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających 
zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad zbywania i obciążania nieruchomości oraz 
wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony. 
Warunki i tryb sprzedaży regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz  
z przepisami wykonawczymi. Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Miejskie regulująca 
zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  
i użyczania, podjęta została w dniu 15 lipca 2010 roku. W okresie tym w ustawie  
o gospodarce nieruchomościami wprowadzono szereg nowelizacji, dlatego konieczne  
i zasadne jest podjęcie nowej uchwały określającej zadania i uprawnienia Burmistrza z tego 
zakresu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


