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Poz. 3945
UCHWAŁA NR 145/XXVII/13
RADY GMINY RUTKI
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 13 ust. 2 i 2a, art. 14 ust. 5, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675,
Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106,
poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187,
poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429 i 1529) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa ogólne zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz zadania
i kompetencje należące zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do Rady Gminy, które mogą być
wykonywane przez Wójta Gminy bez uzyskiwania każdorazowej zgody Rady Gminy.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale będzie mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć gminę Rutki,
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rutki,
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rutki,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
§ 2. 1. Wójt może nabywać nieruchomości w przypadkach
W szczególności nieruchomości powinny być nabywane na:

uzasadnionych

interesami

gminy.

1) potrzeby inwestycyjne gminy,
2) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele związane z rozwojem gminy,
3) realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
4) cele związane z realizacją zadań własnych gminy,
5) realizację innych uzasadnionych celów publicznych.
2. Postanowienia ust. 1 mogą być odpowiednio stosowane przy zamianie nieruchomości stanowiących
własność gminy na nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów.
§ 3. Wyraża się zgodę na dokonywanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy na cele
publiczne, a także nabywanie nieruchomości w formie darowizn od Skarbu Państwa.
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§ 4. Wyraża się zgodę na zawieranie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 - 4 ustawy, w odniesieniu
do nieruchomości stanowiących własność gminy lub mających stać się własnością gminy w wyniku zawarcia
tych umów.
§ 5. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność gminy
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, lub innych
celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których
dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.
§ 6. Wyraża się zgodę na zawieranie umów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów w przypadku wydzierżawiania lub najmu nieruchomości w sytuacji, gdy po umowie bądź
umowach, których okres trwania wynosił łącznie 3 lata lub do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr 161/XXXIV/98 Rady Gminy Rutki z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Staniszewski

