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UCHWADA NR VI/40/11

 RADY GMINY MILEJÓW

 z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąrania nieruchomo[ci oraz ich wydzierrawiania lub wynajmo-
wania na okres dEurszy nir 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ,art.40 
ust.2 pkt 3 ,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),art.11 ust.2, 
art.13ust.1,,2a,art.14 ust.5 , art. 37 ust. 3 , ust. 4 
i art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomo[ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 
102, poz. 651z pópn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

RozdziaE I
Postanowienia ogólne

§1. 1. UchwaEa okre[la zasady nabywania, zby-
wania i obciąrania oraz wydzierrawiania lub wynaj-
mowania na okres dEurszy nir trzy lata nieruchomo-
[ci gruntowych stanowiących zasób nieruchomo[ci 
Gminy Milejów.

2. Kryteria i zasady sprzedary lub oddania w uryt-
kowanie wieczyste nieruchomo[ci lokalowych, sta-
nowiących wEasno[ć Gminy Milejów, a takre zasady 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skEad 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasady polityki 
czynszowej okre[lają odrębne uchwaEy.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie - nalery przez to rozumieć ustawę z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
[ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pópn. 
zmian/,

2. nieruchomo[ci gruntowej - nalery przez to ro-
zumieć grunt wraz z czę[ciami skEadowymi ,z wy-
Eączeniem budynków i lokali, jereli na mocy prze-
pisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu 
przedmiot wEasno[ci,

3. nabyciu - nalery przez to rozumieć nabycie pra-
wa wEasno[ci lub prawa urytkowania wieczystego 
nieruchomo[ci gruntowej,

4. zbyciu - nalery przez to rozumieć:
a) sprzedar wEasno[ci nieruchomo[ci gruntowej,
b) sprzedar prawa urytkowania wieczystego nie-

ruchomo[ci gruntowej stanowiącej wEasno[ć Gminy 
Milejów,

c) oddanie nieruchomo[ci gruntowej w urytkowa-
nie wieczyste,

5. zamianie nieruchomo[ci - nalery przez to rozu-
mieć:

a) zamianę wEasno[ci nieruchomo[ci gruntowych,
b) zamianę wEasno[ci na prawo urytkowania wie-

czystego nieruchomo[ci gruntowej,
c) zamianę prawa urytkowania wieczystego nieru-

chomo[ci gruntowej na wEasno[ć,
d) zamianę praw urytkowania wieczystego nieru-

chomo[ci gruntowych,
6. zarządzanie nieruchomo[cią - nalery przez to 

rozumieć dokonywanie czynno[ci okre[lonych w 
art. 185 ust. 1 ustawy,

7. celu publicznym - nalery przez to rozumieć cele 
okre[lone w art. 6 ustawy,

8. warto[ci nieruchomo[ci - nalery przez to ro-
zumieć warto[ć rynkową nieruchomo[ci gruntowej, 
ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego na zasa-
dach okre[lonych w art.151 ustawy,

9. Wójcie - nalery przez to rozumieć Wójta Gminy 
Milejów.

RozdziaE II
Nabywanie nieruchomo[ci gruntowych

§3. 1. Dopuszcza się nabywanie nieruchomo[ci 
gruntowych:

1) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomo[ci,
2) na cele publiczne,
3) przeznaczonych w planach miejscowych pod 

budownictwo mieszkaniowe oraz realizację związa-
nych z tym budownictwem urządzeG infrastruktury 
technicznej i ukEadów komunikacyjnych,

4) w celu zniesienia wspóEwEasno[ci przy zacho-
waniu kryterium ekonomicznego lub efektu prze-
strzennego,

5) wpisanych do rejestru zabytków w celu ich za-
chowania jako dziedzictwa kultury,

6) w celu zakEadania lub przeniesienia pracowni-
czych ogródków dziaEkowych,

7) na inne cele związane z realizacją zadaG wEa-
snych gminy.

2. Nabycie nieruchomo[ci gruntowej more nastą-
pić w caEo[ci lub w czę[ci.

RozdziaE III
Zbywanie nieruchomo[ci gruntowych

§4. 1. Zbycie nieruchomo[ci gruntowych more 
nastąpić w drodze:

1) sprzedary,
2) oddania w urytkowanie wieczyste,
3) zamiany,
4) darowizny,
2. Zbycie nieruchomo[ci gruntowej more nastąpić 



w caEo[ci lub w czę[ci.

§5. Do zbycia mogą być przeznaczone nierucho-
mo[ci, które:

1. są zbędne do wykonywania zadaG wEasnych 
Gminy,

2. ich sprzedar rokuje lepsze wykorzystanie go-
spodarcze i osiągnięcie wyrszych efektów ekono-
micznych przez inne podmioty,

3. zostaną sprzedane na cele mieszkaniowe.

§6. 1. Wyrara się zgodę na dokonanie przez Wójta 
Gminy zbycia nieruchomo[ci gruntowych w drodze:

1) sprzedary Skarbowi PaGstwa lub jednostkom 
samorządu terytorialnego za cenę obnironą do 50% 
jej warto[ci.

2) oddania nieodpEatnie Skarbowi PaGstwa lub 
jednostkom samorządu terytorialnego w urytkowa-
nie wieczyste.

3) nieodpEatnego obciąrania na rzecz Skarbu PaG-
stwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

4) zamiany ze Skarbem PaGstwa lub jednostkami 
samorządu terytorialnego w zakresie:

a) zamiany wEasno[ci nieruchomo[ci,
b) zamiany wEasno[ci nieruchomo[ci na prawo 

urytkowania wieczystego,
c) zamiany prawa urytkowania wieczystego na 

prawo wEasno[ci nieruchomo[ci
d) zamiany praw urytkowania wieczystego nieru-

chomo[ci, bez obowiązku dokonania dopEat w przy-
padku rórnej warto[ci zamienianych nieruchomo[ci 
gruntowych.

2. Sprzedar nieruchomo[ci gruntowych za cenę 
obnironą, nieodpEatne oddanie nieruchomo[ci grun-
towych w urytkowanie wieczyste, nieodpEatne ob-
ciąranie nieruchomo[ci gruntowych ograniczonymi 
prawami rzeczowymi oraz zamiana nieruchomo[ci 
gruntowych, o których mowa w ust. 1-4, następuje 
w odniesieniu do nieruchomo[ci gruntowych prze-
znaczonych:

1) na realizację celów publicznych,
2) na realizację budownictwa mieszkaniowego i 

realizację urządzeG infrastruktury technicznej zwią-
zanej z tym budownictwem, jereli cel ten będzie 
realizowany przez Skarb paGstwa lub jednostkę sa-
morządu terytorialnego

§7. Nieruchomo[ci gruntowe przeznaczone na 
realizacje celów publicznych, pod budownictwo 
mieszkaniowe i realizacje urządzeG infrastruktury 
technicznej, zwalnia się z obowiązku zbycia w dro-
dze przetargu, jereli cele te będą realizowane przez 
podmioty, dla których są celami statutowymi i któ-
rych dochody przeznaczane są w caEo[ci na dziaEal-
no[ć statutową.

§8. W przypadku rozEorenia na raty ceny sprzeda-
ry nieruchomo[ci gruntowych lub pierwszej opEaty 
za oddanie nieruchomo[ci gruntowych w urytko-
wanie wieczyste, jereli zbycie następuje w drodze 

bezprzetargowej, Wójt more ustalić umowne stawki 
oprocentowania w wysoko[ci nie nirszej nir stopa 
redyskonta weksli stosowana przez NBP.

RozdziaE IV
Wynajmowanie i wydzierrawianie

§9. 1. Upowarnia się Wójta do wydzierrawiania 
i wynajmowania nieruchomo[ci gruntowych, które 
nie zostaEy przeznaczone do zbycia i aktualnie nie są 
zagospodarowane przez Gminę.

2. Wyrara się zgodę na wydzierrawianie i wynaj-
mowanie nieruchomo[ci gruntowych na czas dEur-
szy nir 3 lata bez obowiązku przetargowego trybu 
zawierania tych umów,z zastrzereniem ust. 4 pkt 1.

3. Wydzierrawianie i wynajmowanie nierucho-
mo[ci gruntowych na czas przekraczający 10 lat 
wymaga uzyskania pozytywnej opinii komisji Rady 
Gminy wEa[ciwej do spraw budretu i spraw komu-
nalnych.

4. Zobowiązuje się Wójta do:
1) ustalania dzierrawcy (najemcy) w drodze prze-

targu gdy wniosek o wydzierrawienie (najem) na 
czas nieokre[lony lub okre[lony przekraczający 3 
lata zEoryE więcej nir jeden podmiot,

2) zamieszczania w umowach najmu i dzierrawy 
postanowieG zakazujących poddzierrawiania lub 
podnajmowania nieruchomo[ci komunalnej lub ich 
czę[ci bez pisemnej zgody wydzierrawiającego (wy-
najmującego),

§10. Okres wypowiedzenia umowy dzierrawy 
(najmu) zawartej na czas okre[lony przekraczający 
3 lata lub nieokre[lony nie more być dEurszy nir trzy 
miesiące.

§11. 1. Nieruchomo[ci mogą być uryczane na 
czas oznaczony lub czas nieoznaczony.

2. Uryczenie nieruchomo[ci gruntowej na czas 
nieoznaczony more być dokonane w celu prowa-
dzenia na niej dziaEalno[ci, o której mowa w art. 68 
ust. 1 pkt 2 ustawy, jereli cele te nie są związane z 
dziaEalno[cią zarobkową.

3. W innych przypadkach uryczenie nieruchomo-
[ci gruntowych more być dokonane na czas ozna-
czony nie dEurszy nir 3 lata.

RozdziaE V
Zasady obciąrania nieruchomo[ci

§12. 1. Nieruchomo[ci mogą być obciąrane ogra-
niczonymi prawami rzeczowymi za wynagrodze-
niem okre[lonym w umowie między Gminą Milejów 
a podmiotem na rzecz którego ma być ustanowione.

2. Nieruchomo[ci mogą być obciąrane hipoteką 
za zgodą Rady Gminy.

3. Wyrara się zgodę na oddawanie bez obowiązku 
przetargowego trybu w urytkowanie nieruchomo[ci 
gruntowych na czas dEurszy nir 3 lata.

4. Obciąrenie nieruchomo[ci sEurebno[cią doko-
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nuje Wójt po uzyskaniu opinii komisji Rady Gminy 
wEa[ciwej do spraw budretu i spraw komunalnych.

§13. 1. Nieruchomo[ci mogą być uryczane na 
czas oznaczony lub czas nieoznaczony.

2. Uryczenie nieruchomo[ci gruntowej na czas 
nieoznaczony more być dokonane w celu prowa-
dzenia na niej dziaEalno[ci, o której mowa w art. 68 
ust. 1 pkt 2 ustawy, jereli cele te nie są związane z 
dziaEalno[cią zarobkową.

3. W innych przypadkach uryczenie nieruchomo-
[ci gruntowych more być dokonane na czas ozna-
czony nie dEurszy nir 3 lata.

RozdziaE VI
Przepisy koGcowe

§14. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

§15. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Wirski

WydziaE Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Lublinie informuje, re Wo-
jewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 
NK-II.4131.286.2011 z dnia 2 sierpnia  2011 r. 
stwierdziE niewarno[ć w czę[ci w/w uchwaEy. Roz-
strzygnięcie Nadzorcze ogEoszone jest w niniejszym 
dzienniku. 


