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UCHWAŁA NR XII/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie gminy i miasta Cieszanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co natępuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651), 

2) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem 
budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności, 

3) nabyciu – należy przez to rozumieć nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, 

4) zbyciu – należy przez to rozumieć sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, 

5) zamianie nieruchomości – należy przez to rozumieć: 

a) zamianę własności nieruchomości gruntowej, 

b) zamianę własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 

c) zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na własność, 

d) zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. 

6) wartości nieruchomości - nalezy przez to rozumiećwartość rynkową nieruchomości gruntowej, ustaloną przez 
rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w art. 151 

7) Radzie Miejskiej - nalezy przez to rozumieć Radę Miejską w Cieszanowie 

8) Burmistrzu - nalezy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 

2. Burmistrz jest upoważniony bez zgody Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem ust. 3 do samodzielnego 
dokonywania wyboru formy prawnej oraz ustalania treści umowy lub decyzji dotyczącej obrotu nieruchomościami 
w zakresie: 

1) sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, 

2) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 

3) przekazywania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, 

4) dokonywania zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowych, 

5) wniesienia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako wkład 
niepieniężny (aport) do spółek prawa handlowego, utworzonych przez gminę lub do których gmina 
przystąpiła. 

3. Zgody Rady Miejskiej wyrażonej odrębną uchwałą wymaga: 

1) przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne, 

2) nieodpłatne przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego, 
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3) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną oraz 
oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie 
w użytkowanie wieczyste, 

4) zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego dokonywana pomiędzy Gminą, a Skarbem 
Państwa oraz między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości 

§ 2. 1. Burmistrz nabywa nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości kierując się zasadami 
okreslonymi w ustawie. 

2. Burmistrz może nabywać do gminnego zasobu, nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych 
i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci w celu wykonywania 
zadań Miasta i Gminy Cieszanów, w szeczólnosci w drodze: 

1) komunalizacji, 

2) nabycia od osób fizycznych i prawnych, 

3) przejęcia przez gminę nieruchomości za zobowiązania jej dłużników, a w szczególności za zobowiązania 
podatkowe, 

4) zamiany i darowizny, nieodpłatnego przekazania spadku, zapisu, 

5) nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego w drodze umowy, 

6) wywłaszczania 

§ 3. Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Cieszanów następuje na podstawie Zarządzenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, bez uprzedniej zgody Rady. 

Rozdział 3.
Zbywanie nieruchomości 

§ 4. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów bez zgody Rady upowazniony jest do zbywania nieruchomości 
(lokali) zbędnych do realizacji zadań gminy i zaspokajania potrzeb ogólnych mieszkańców, a także gdy przemawia 
za tym słuszny interes ekonomiczny. 

2. Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości o zbyciu Burmistrz podejmuje zarządzeniem. 

3. Przy sprzedaży nieruchomości tzw. mienia wiejskiego, wymagana jest opinia zebrania wiejskiego w formie 
uchwały. 

4. Cenę wywoławczą ustala rzeczoznawca majątkowy. 

Rozdział 4.
Najem i wydzierżawianie nieruchomości 

§ 5. 1. Burmistrz upoważniony jest bez zgody Rady do bezprzetargowego wydzierzawiania lub wynajmowania 
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości: 

1) na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, 

2) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych, 

3) na realizację celów publicznych oraz zadań użyteczności publicznej, 

4) pod garaże murowane i blaszane, 

5) w celu poprawienia warunków zagospodarowania ( bez możliwości zabudowy) nieruchomości przyległej lub 
jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie 
wnioskodawcy, jeżeli nie możne stanowić samodzielnej nieruchomości, 

6) na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a w szczególności na działalność charytatywną, opiekuńczą, 
kurturalną, oświatową, wychowawczą, sportową, zdrowotną lub naukową, 

2. Burmistrz bez zgody Rady może wydzierżawić w trybie bezprzetargowym – na czas określony powyżej 
3 lat, nie dłużej jednak niż 10 lat - nieruchomości gruntowe: 



Id: SLTCH-ZGICZ-UYZHT-ATGTY-LFOCK. Podpisany Strona 3

1) z przeznaczeniem na cele nierolnicze – handlowe, usługowe, gastronomiczne, składowe, magazynowe, 
reklamowe, parkingowe, dróg dojazdowych, placów manewrowych i inne, 

2) na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie Gminy stały lub tymczasowy obiekt budowlany lub na rzecz jego 
następcy, 

3) w celu zagospodarowania nieruchomości przyległych, 

4) na cele rolnicze, ogródków przydomowych oraz zieleni ozdobnej, 

5) zabudowane i niezabudowane z przeznaczeniem na prowadzenie nie zarobkowej działalności charytatywnej, 
opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, naukowej, badawczo – rozwojowej, wychowawczej, 
sportowej lub turystycznej, 

6) na cele publiczne, 

7) o których mowa w pkt 1-6, gdy po zawartej umowie z tym samym podmiotem zawierana jest kolejna umowa 
na tę samą nieruchomość na zasadzie kontynuacji, chyba że o dzierżawę tej nieruchomości ubiega się więcej 
niż jeden oferent. 

3. W przypadku dzierżawy gruntów tzw. mienia wiejskiego, na okres do 10 lat, nie jest wymagana opinia 
zebrania wiejskiego. 

Rozdział 5.
Zasady obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cieszanów 

§ 6. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi 
na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zarządzenie w przedmiocie obciążenia wydaje Burmistrz i nie wymaga to 
zgody Rady. 

2. Obciążanie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz 1361 ze zm.). 

3. Obciążanie nieruchomości może polegać w szczególności na : 

1) ustanowieniu hipoteki, 

2) ustanowieniu służebności gruntowej lub osobistej, 

3) oddaniu nieruchomości w użytkowanie. 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 16/III/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 marca 2004 r. 

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

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 


