
UCHWAŁA NR 2/XLVII/2010  

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE  

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Cieszanowie uchwala: 

§ 1. Burmistrz może przeznaczyć do dzierżawy lub najmu nieruchomość stanowiącą własność gminy, jeżeli nie jest

ona potrzebna do realizacji celu publicznego, a jej wydzierżawienie lub wynajęcie jest ekonomicznie uzasadnione.  

§  2 .  Nieruchomości oddawane są  w dzierżawę  lub najem na czas oznaczony dłuższy niż  3 lata lub na czas

nieoznaczony w trybie przetargowym, chyba że Rada w oparciu o przepisy szczególne wyrazi zgodę na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.  

§ 3. W przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu jest zawierana na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb

bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę lub najem złożył więcej niż jeden oferent.  

§ 4.  Burmistrz może wydzierżawić  lub wynająć nieruchomość stanowiącą  mienie komunalne, gdy po umowie

zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.  

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 97/XXX/08 z dnia 12 grudnia 2008 r.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

1) Ustalić opłatę miesięczną z tytułu najmu budynków gospodarczych mienia komunalnego w wysokości;

a) 1m² powierzchni użytkowej na cele produkcji rolnej – 1,5 kg żyta.

b) 1m² powierzchni użytkowej na inne cele – 4,5 kg żyta.

2) Ustalić opłatę roczną z tytułu najmu gruntów mienia komunalnego na cele reklamowe i pod garaże:

a) do 10m² - 15 q żyta

b) powyżej 10m² - 30 q żyta

c) pod garaże za 1m² - 0,5 q żyta

1) Ustalić  opłatę  roczną  z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego na terenie Gminy Cieszanów określoną

w mierniku zbożowym w q żyta za 1 ha: 

a) Grunty orne wg bonitacji gleb:

R – IIIa – 5,6 q  

R - IIIb - 4,8 q  

R – IVa – 4,2 q  

R – IVb – 2,8 q  

R – V - 1,0 q  

R – VI – 0,8 q 

b) Użytki zielone wg bonitacji gleb:

Ps, Ł – III – 3,8 q  

Ps, Ł – IV – 2,2 q  

Ps, Ł – V – 0,8 q  

Ps, Ł – VI – 0,5 q 

2) Opłata naliczana zostanie w gotówce na odpowiednim przeliczeniu miernika zbożowego.

3) Wysokość dzierżawy gruntu i najmu budynków mienia komunalnego ulega zmianie o tyle o ile zmieni się cena żyta

ustalona przez Radę Miejską w Cieszanowie na dany rok w celu obliczenia podatku rolnego. 
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