
UCHWAŁA NR XXXIII/210/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 14, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68, 
art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i art. 76 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- budynku – rozumie się przez  to  samodzielny obiekt budowlany trwale związany z gruntem,

- lokalu mieszkalnym – lokalu posiadającym funkcję mieszkaniową z przeznaczeniem na pobyt stały ludzi,

- lokalu użytkowym – lokalu przeznaczonym do prowadzenia działalności nie mającej na celu zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych,

- garażu – pomieszczenia lub budynku przeznaczonego do przechowywania pojazdów mechanicznych.

§ 2. 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań 
przewidzianych w programie gospodarczym gminy może nastąpić na podstawie Zarządzenia  Burmistrza, które 
określi formę nabycia (odpłatnie lub nieodpłatnie).

2. Nabycie nieruchomości na rzecz gminy w trybie określonym w ust. 1 następować będzie za cenę określoną 
przez rzeczoznawcę lub za cenę niższą. W przypadku gdy proponowana przez zbywcę  cena  jest wyższa jak ta, 
która określona została przez rzeczoznawcę, dla nabycia nieruchomości  konieczna jest zgoda Rady Miejskiej 
w Wołczynie.

§ 3. 1. Zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne w formie: sprzedaży, oddawania 
w użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę lub najem może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza, jeżeli 
nie koliduje z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

2. Burmistrz sporządza i wywiesza wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, oddania        
w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem w sposób i w trybie przyjętym w ustawie.

3. O wywieszeniu wykazu  Burmistrz informuje poprzez  ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w ogólnie dostępnych miejscach na terenie miasta oraz 
w miejscowościach, w których występuje  sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawa lub najem, 
a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje do publicznej wiadomości przez  ogłoszenie w prasie 
lokalnej.

§ 4. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację 
infrastruktury technicznej lub  innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla 
których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepisu tego 
nie stosuje się, w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający 
powyższe warunki.

§ 5. 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowane garażami, jeżeli 
sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej  na 
dziesięć lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na  podstawie zezwolenia  na budowę.

2. Burmistrz może odmówić sprzedaży nieruchomości opisanej w ust.1 w przypadku, gdy dzierżawca pozostaje 
w zwłoce w płatności czynszu za zajmowaną nieruchomość.

§ 6. W przypadku przeznaczenia do zbycia:

a) lokali mieszkalnych,

b) lokali użytkowych,
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c) budynków mieszkalnych i użytkowych, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobom fizycznym lub 
prawnym będącym najemcami w/w nieruchomości.

§ 7. 1. Nie podlegają sprzedaży pojedyncze lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach przeznaczonych do 
remontu kapitalnego, wyburzenia lub w których przewidywana jest zmiana funkcji.

2. Burmistrz może odmówić sprzedaży lokalu mieszkalnego lub użytkowego także w innych uzasadnionych 
przypadkach, a w szczególności:

a) w budynkach wpisanych do rejestru zabytków,

b) w budynkach zdekapitalizowanych przez podział w sytuacji, gdy nie jest możliwe wydzielenie              
odrębnych lokali na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących  przepisach prawa,

c) lokali mających charakter lokali socjalnych,

d) w przypadku gdy najemca lokalu  pozostaje w zwłoce w płatności czynszu i opłat za zajmowany  lokal.

§ 8. 1. Sprzedaż lokalu lub budynku – oraz oddanie odpowiedniej części gruntu w użytkowanie wieczyste, lub 
sprzedaż tego gruntu, następuje odpłatnie za cenę nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na 
zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

2. Przy sprzedaży nieruchomości lub lokalu na wniosek nabywcy (głównego najemcy lokalu niemieszkalnego) 
dopuszcza się rozłożenie należności na raty roczne, maksymalne na okres 10 lat, przy  czym  raty te są 
oprocentowane w wysokości 5 % od niespłaconej ceny w stosunku rocznym.

3. Wysokość pierwszej raty wynosi nie mniej niż 10 % ustalonej wartości  nieruchomości.

4. Roszczenia gminy z tytułu sprzedaży ratalnej podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 9. 1. Przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalami i budynkami mieszkalnymi dla głównego 
najemcy, ustala się następujące bonifikaty:

a) w przypadku zapłaty jednorazowej 90% bonifikaty,

b) w przypadku zapłaty ratalnej 70%  bonifikaty i raty nieoprocentowane.

2. Bonifikaty określone niniejszą uchwałą dotyczą również pierwszej opłaty przy oddawaniu działki   
w użytkowanie wieczyste.

3. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 podlegają zmniejszeniu o wartość zwaloryzowanej kaucji 
mieszkaniowej o ile nabywca żąda jej wypłaty, a zarówno zasadność tej bonifikaty oraz jej wysokość nie budzą 
wątpliwości.

§ 10. 1. Sprzedaż nieruchomości mającej charakter lokalu użytkowego lub budynku użytkowego na rzecz  
najemcy, następuje za cenę nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę.

2. Lokale, na które nie zostanie złożona przez najemcę oferta kupna, mogą być wykazane przez  Burmistrza do 
sprzedaży w formie przetargu. Dotyczy to zarówno lokali użytkowych jak i lokali  mieszkalnych, również 
w przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu przez  głównego najemcę.

§ 11. W przypadku realizacji roszczenia o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości 
gruntowej lub jej części (art. 209 a ustawy), przy zapłacie całości ceny do dnia przeniesienia własności, wyraża się 
zgodę na udzielenie 70% bonifikaty od wartości nieruchomości gruntowej ustalonej przez rzeczoznawcę 
majątkowego, a w przypadku gdy płatność ceny rozłożona jest na raty, bonifikata określona wyżej wynosi 50 %. 
Bonifikata wymieniona wyżej dot. właścicieli lokali, którzy przy wyodrębnianiu własności lokali  otrzymali 
działkę gruntu nie spełniającą  wymogów działki budowlanej.

§ 12. 1. W przypadku gdy niniejsza uchwała lub ustawa upoważniają Burmistrza do sprzedaży        
nieruchomości innej niż lokale mieszkalne, budynki mieszkalne, lokale i budynki użytkowe w trybie   
bezprzetargowym, Burmistrz jest uprawniony do rozłożenia ceny tej nieruchomości na raty na okres nie dłuższy niż 
10 lat.

2. W przypadku rozłożenia ceny nieruchomości na raty, stosowane jest oprocentowanie rat w wysokości 5 % 
od niespłaconej ceny w stosunku rocznym.

§ 13. W granicach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań Burmistrzowi przysługuje prawo do 
obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne ograniczonymi prawami rzeczowymi.
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§ 14. 1. Burmistrz uprawniony jest do wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości na okres dłuższy niż 
3 lata w trybie bezprzetargowym, w niżej wymienionych przypadkach:

a) na rzecz osoby (jej następcy prawnego lub spadkobiercy), która przez okres co najmniej 3 ostatnich lat była 
dzierżawcą lub najemcą danej nieruchomości i przed jej wygaśnięciem złoży pisemny wniosek o przedłużeniu 
dotychczasowej umowy,

b) w celu  poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

c) w celu urządzenia dróg dojazdowych, zaplecza budowy,

d) na cele użyteczności publicznej,

e) na cele rolne i ogródki przydomowe, jeżeli z wnioskiem wystąpi tylko jedna osoba,

f) jeżeli w dwóch ostatnich przetargach nie wyłoniono dzierżawcy,

g) w innych przypadkach – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej.

2. Burmistrz ustala stawki czynszu w drodze zarządzenia.

3. W umowach, o których mowa w ust.1 należy zamieszczać odpowiednie postanowienia  umożliwiające 
aktualizację wysokości czynszów lub terminów dzierżawnych.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania darowizn nieruchomości na cele publiczne określone 
ustawą, a także darowizn dokonywanych na rzecz Skarbu Państwa.

2. W umowach darowizny należy  określić cel, na który nieruchomość jest darowana.

3. O przypadkach dokonania darowizny Burmistrz informuje Radę Miejską na najbliższej sesji rady.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi  Wołczyna.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na klatkach schodowych 
budynków komunalnych.

§ 18. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały  traci moc Uchwała Nr XL/328/2005  z dnia  5 grudnia 
2005 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata wraz z uchwałami wprowadzającymi zmiany, tj.: 
Uchwała Nr XLVIII/374/2006 z dnia  28 czerwca 2006 roku, Uchwała Nr LI/385/2006 z dnia 25 października 
2016 roku, Uchwała Nr XV/127/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku, Uchwała Nr XXVIII/200/2013 z dnia 27 lutego 
2013 roku.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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