
UCHWAŁA NR IV/19/15
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 marca 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/53/07 Rady Gminy Stary Lubotyń z 27 września 2007 r. w sprawie zasad 
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy 
niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 239, poz. 6925), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Przedmiotem dzierżawy lub najmu może być nieruchomość (lokal, działka gruntu 
zabudowana i niezabudowana) lub jej część.

2. Wójt Gminy wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości lub ich części na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie przetargowym, chyba, że rada gminy 
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 sie tryb bezprzetargowy, chyba, że wniosek o dzierżawę lub najem złoży więcej niż jeden 
podmiot.

4. Zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, a umowa zawarta była na okres powyżej 3 lat wymaga każdorazowo uzyskania 
zgody rady gminy.”;

2) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Czynsz z tytułu dzierżawy lub najmu ustala się w oparciu o uchwałę rady gminy 
w sprawie okreslenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za wynajem oraz dzierżawę 
gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Lubotyń.

2. Czynsze dzierżawne (najmu) za nieruchomości i lokale wynajęte i wydzierżawione mogą być 
podwyższone przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski".

3. Klauzula o trybie podwyższenia czynszu na podstawie ust. 2 musi być zawarta w umowie. 
Zasada ta jest podana do wiadomości uczestnikom przetargu jeszcze przed jego rozpoczęciem”.
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§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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