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w sprawic zasad gospodarowania nicruchomodciamr dotyczqcych nabywania, zbywalrrja i
obciqzania nieruchomoSci oraz ich wydzierlawiania lub wynajrnowania na czas oznaczony
dluisza niz3lata albo na czasnieokreSlony.
Napodstawic art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ipkt 15 orazart,40ust. 1i2 pkt3 i art.41 ust. 1
ustawy z dnia 8marca 1990r. samorz4dziegminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1597,z po2n. zm), art. 34 ust. 6, art. 68 ust. l, 2, 2a, 2b, 2c, 3,3a, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21
(tj.Dz.U.22004 r. Nr 25X po2.2603 z
sierpnia1997r. o gospodarcenieruchomoSciami
pofin.zm.) RadaMiejska w Sztumie uchwala,co nastqpuje:
F.'.ozdziall
Przepisy og6lne

$r
Przedmiotem niniejszej Uchwaty jest ustalenie zasad gospodarowania mieniem gminy
stanowi4cym nieruchomcl$ciw zakresie nabywania, zbywania, obciqzania,wydzier?awiania lub
wynajmowania na czas oznaczonydtuZszy nizS lata lub na czas nieokreSlony.

$2
Ilekroi w niniejszej uchwalejest mowa o:
l. NieruchomoSci - nalefi przez to rozumiei nieruchomoSci gruntowe niezabudowane i
zabudowane, lokale stanowi4ce samodzielne nieruchomoici wchodz4ce w sklad gminnego
zasobunieruchomoSci,
2. Nabywaniu nieruchomo5ci- naleiry przez to rozumiei nabycie nieruchomodci w wyniku
zawarcia umowy sprzeda"4, sprzedt4 prawa u4rtkowania wieczystego gruntu i ewentualnie
budynk6w lub budowli stanowi4cych odrgbny od gruntu przedmiot wlasno$ci, nabycie
nieruchomoSciw drodze darowizny, nabycie w drodze pierwokupu.
3. Zbywaniu nieruchomo5ci- naleff przez to rozumie( sprzeda?na wlasnoSi lub oddanie gruntu
w u4rtkowanie wieczyste albo oddanie gruntu w u4rtkowanie wieczyste wraz ze sprzeda2q
budynk6w lub budowli nviqzanych z gruntem, wniesienie nieruchomofci aportem do sp6lek,
darowizny izamiarry.
4. Obci4zaniu nieruchomo6ci - nale?y przez to rozumied ustanawianie na nieruchomo6ci
ograniczonych praw rzeczowych (u2ytkowanie, sluZebnodi, hipoteka), prawa pierwokupu i
trwalego zarzqdu,ufr czenienieruchornoSci.
5. Gminie - ozn&czatoGming Szfum ;
6. Bunnistrzu - oznaczato Burmistrza Gminv Szturn:
7. Ustawie -rozurnie siE przez to ustawq z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce
(Dz. U. z 20A4r. Nr 261 , poz. 2503 ze zm);
nieruchorno6ciami
8. Planach zagospodarowaniaprzestrzennego-nale{ przez to rozurniei obowiq.zuj4cew dacie
zbryaria, nabywania, obci4Zania, najmu lttb dziefiawy nierushomoSciami miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennegogminy uchwalone ptzez RadE Gminy zgodnie z ustawqz 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym.
9. Celu publicznym - naleiryprzez to rozumiei cele publiczne zlgfiyjgyatrp y,,arrt,6 ustawy.
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nale?y przez to rozumiei uog6lniony cel dEze'h r dzialah
10. Interesie publicznym
uwzglqdniaiqcy zobiektywizou,ane potrzeby og6iu spoleczeristwalub lokalnych spolecznodci
ntti4zanychzzagospodarowaniemptzestrzennym.
11. Przestrzeni publicznej - nalezy przez to rozumiei obszar o szczegllnym znaczeniu
zaspokojenia potrzeb mieszkafic6w , poprawy jako3ci ich zrycia i sprzyjajqcy nawi4zywaniu
kontalct6wspolecznych.
12. Zabytku- nalezy przez to rozumiei nieruchomoddwpisana do rejestru zabytk6w.
Flozdzialll
Zasaily zbywania nieru chomof ci

$3
Burmistrz w granicach swoich uprawnief wynikajqcych z art. 11 i art. 25 ustawy, gospodaruje
nieruchomo5ciami wchodzqcymi w sklad gminnego zasobu nieruchomoSci uwzglqdniaj4c w
swoich decyzjach dotycz4cych gospodarowania nieruchomoSci, plany zagospodarowania
przestrzennego,interes publiczny i ochronE przestrzenipublicmej.

$4
1. Kieruj4c sig planami zagospodarowania przestrzennegoBurmistrz dokonuje wyboru forrny
zbycra nieruchomoSci tj. przez sprzeda2 nieruchomo5ci lub oddanie gruntu w u4rtkowanie
wieczyste z ewentualn4 sprzedaz4 budynk6w lub/i budowli rwiryanych z gruntem jako
odrgbnegood gruntu przedmiotuwlasnoSci.
2. Oddanie gruntu w u4rtkowarie wieczyste winno miei miejsce we wszystkich prrypadkach,
gdy ze wzgiqdu na interes publiczny i ochronq przestrzeni publicznej wystqpuje koniecznodd
zabudowy nieruchomoici lub odbudowy albo modemizacji istniej4cych budynk6w i/lub budowli
w okreSlonymczasie.

$s
Obci4penie nieruchomoSci gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi mohe nast4pii
wylqcznie w tych przypadkach,gdy wynika to zrealizacji zadartwlasnych gniny i jest zgodne z
interesempublicznym.

$6

l. Ustanowienie sfuZebnoScina nieruchomoSciachgminnych mohe miei miejsce wylqcznie w
przypadku, gdy wlaSciciel nieruchomoSci wladn4cej nie mo2e realizowat swych uprawniefi
wlaScicielskichbez korzystaniaz nieruchomo5cigminnej.
2. Ustanowienie sluzebno$cigruntowej winno byi odplatne, chyba, ze nieruchomo$i wladn4ca
jest wykorzystywana dla cel6w publicznych albo w celu wykonywaniazadanwlasnych Gminy.

$7
1. Prawo pierwokupu nieruchornosci grninnej moze zosta1 ushnowione wyt4cznie w takich
przypadkach,gdy uprawniony ztego prawa pocrynll na nieruchomoScigniinnej zazgod4gminy
inwestycje przel,raczajqce warto66 tej rderuchomo$ci sprzed ich dokonania, w stopniu
uzasadniaj4cym,2e zwrot tych naklad6w przez Gming bylby nieracjonalny i naruszal interes
gospodarczylub finansowy Grniny.
2. Zakazqe sig ustanawiania prawa pierwokupu dla nieruchomofci, kt6re w planach
zagospodarowaniaprzestrzennegoprzezrlatzone sq na cele publiczne a\bo stanowi4 pnzestrzen
publiczn4.

$ 8
Oddanic nieruchomo6ci w trwaly zarzqd mo2e nastqpi6 na warunkach ustawy o ile jest to
uzasadnioneinteresem publicznym i nie pozostaje w sprzecznoSciz planarti zagospodarowania
przestrzennego.

$e
1. Burrnistrz moheoddawai w najernlub dzier2awpnieruchomoScigminne na okres dluzszryniz
3 lata lub na czasnieaznaczony,w szczegalnodci,gdy ich zbycie pozostawalobyw sprzecznodci
z zasadarriwymienionymi w $ 3 i $ 4 uchwaly.
2. Przepis powyhszy stosujg sig odpowiednio do przedhrzaniaum6w julzawartych.
$10
1. Nieruchomodci s4 zbywane, wydzier2awiane,wynajmowane i oddawane w uZytkowanie w
dtodze przetargu organizowanego na zasadach ustawy, z zasftze2eniern przedluzania um6w
najmu lub dzierZawy zawafich na czas oznaczony dluizszy niz 3 lata, do kt6rych tryb ten nie
znajdule zastosowania.
2. Odst4pienie od przetargowego trybu obrotu nieruchomoiciami nastqpu.iena warunkach
ustar.vy.
$11
Burmistrz mobe uzyczacnieruchomoSciwylqcznie w celu realizacji zadanwlasnych gminy albo
w celu publicznym.

RozdzialIII
ZasadynabywanianieruchomoSci
$12
Nabylvanie nieruchomo6ci do gminnego zasobu nieruchomo5ci moZe nast4pii wylEcznie dla
realizacjicelu publicznegoalbo w celu zaspokojenianale2noScipubliczno - prawnych slu24cych
Gminie od zbywcy albo innych naleZnofci pienipZnychjezeli pozysk;rrie tych nale2nofci
napotyka na trudnoSci lub jest uprawdopodobnione,ze naleznoScite nie bgdq rnogly byf
zaspokojoner.vinnej formie.
$ 13
l. Nabycie nieruchornoficiprzez wykonanie prawa pierwokupu raastgpujena warunkach ustawy o
ile spelnionesq warunki wymienione w {i 12 a cenanieruchomo$cinie jest razqcowyLsza od.iej
ceny ustalonejprzez bieglego rzeczazrrawcgna zasadachart. 67 ustawy.
2.PrzezrcZqcqro2nicEnaleiry ranNnie( cenq,kt6ra przewyaszawartoSi nieruchornoScio wiEcej

jak 30 %.
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RozdziallY
Kompetenc.ieRady Gminy
$14
7,god'i Rady Gminy wymaga:
1) zbycie nieruchomodci,z wyl4czeniemnieruchomoScistanowi4cychlokale mieszkalne,
Z) zbycie nieruchomoSciwpisanej do rejestru zabytk6w,
3) obci4Tenic'nieruchomodciprawempierwokupu,
4) zbyciepoprzezwniesienienieruchomoSciaportemdo sp6tki,
5) zbycie, v,rydzier2awienie,najem, uffczenie, uzytkowanie nieruchomo5cistanowi4cych
obiekry wykorzystywane w celach kultury, kultury frzycznej,sportu,rekreacji, w celach
publ i cznych, oSwiatowych, opi eki zdrowotnej, ochrony pr zeciwpoZarowe.i
.
6) zbycie nieruchomoSciw drodze darowiz.ny,
7) zamiananieruchomo$ci,
8) obciq.zanie
nieruchomoScihipotek4,
9) uzyczenienieruchomoSci,
10)nabycienieruchomoSciw drodze przekazanialub darowizny.

RozdzialV
Znsady zbywania lokali mieszkalnych i uzytkotych
$ 15
Ustala siq szczeg6lnezasadyzbyrvania lokali mieszkalnych :
1. Cenalokali mieszkalnychpodlegaj4cychsprzedazynarrzeczich najemc6wpodlegaobnizeniu
przez udzieleniebonifikaty jak nizej:
a)50% ceny przy sprzeda\ na raty
b)70% cenypny sprzedafi w drodzejednorazowej zaplaty ceny,
c)90% ceny przy sprzedu4 lokalu jezelijednoczeSniezbywane s4wszystkie lokale w budynku
wielomieszkaniowym a zaplata ceny nastppujejednorazowo z wyN4czeniembudynk6w , w
kr6rychdokonanozbyciachociaZbyjednego lokalu mieszkalnego.

$16
l.W przypadkurozloheniaceny nieruchomoScisprzedawanejw drodzebezprzetargowejlub w
drodze rokowari na raty, oprocentowanie rat ustala sig w wysoko$ci ll5 zmiennei stopy
oprocentowaniakredyu refinansowego udzielonegobankom przez NBP.
2. Pozostalacena zapNatyrozlohonamole byi do 10 rat rocznycbplatnychdo dnia 31 rnarca
kazdegoroku pocz4wszy od roku nastqpnegood zawarciaumowy sprzedufl .
$17
Bonifikafy udzielone zgodnie z brzmieniem $ 15 podlegajqzwrotowi na zasadachustawy a
zwrot podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie na zbywanej nieruchomorici hipoteki
kaucyjnej do wysokodci wartoSci bonifikaty przy uwzglgdnieniujej waloryzacji.
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$i8
1. Wyl4cza sip ze sprzeda\ nicruchomodcistanowi4cclokale micszkalne:
tr) w budynkach przezstaazonych do wyburzenia,
2) lokale socjalne,
3) lokale wynajgtezazaplatqczAns )wolnego,
4) lokale mieszkalneprzystosowanedla os6b niepelnosprawnych,
5) lokale, kt6rych najemcyzalegal4z zap\at4czynszu lub innych oplat na rzecz gminy
6) lokale, kt6rych najerncaposiadatlrtul prawny do innej nieruchomo$cimieszkalnej na
obszarzeRP.
2. Dopuszczasig sprzedazlokali,o kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4 wprzypadku
sprzeduirywszystkich pozostzlychlokali w tym budynku.

$le
Pruyznaje sig pierwszeristwo w nabyciu lokali uZytkowych ich najemcorn lub dzier2awcom ,
ieLeli ich zbycie nastgpuje za jednoraz,ow4zaplat4ceny nabyci a najemca lub dzier1awca nie
posiada zaleglosci wobec gminy z tytutu najmu lub dzier2awy albo zobowiry,art publiczno
prawnych.
Rozdzial VI
Koszty prrygotowania nieruchomofci do zbycia w drodze bezprzetargowej

$20
l. Poniesione przez gming kosfi przygotowania nieruchomoSci do sprzeda4 w drodze
bezprzetargowejwinny byd uwzglgdnione przA sprzedu4 nieruchomoScii obciqpai nabywcp.
2. Przez koszfy przygotowania nieruchomodci do sprzedazyrozumie sip:
a) koszty wykonanej wyceny nieruchomoSci,
b) koszty podzialu nieruchomodci w proporcji prrypadajqcej na naby'rvca,
c) koszt pozyskania dokumentacji ewidencyjnej do cel6w sprzeduiry.
3. Koszt zawarciaum6w zbycianieruchomo$ci ponosi nabyrvca.
4. W przypadku odst4pienia od nabycia nieruchomo$ci przez osobg ubiegajqc4siq o jej zbycie,
osoba ta jest zobowiry,ana do pokrycia poniesionych przez gminE koszt6w przygotowania
nieruchomoSci do zbycia. W Um celu, osoba ta skladajqc wniosek o zbycie na jej rzecz
nieruchomoSciwinna zobowiqzai siE do pokrycia powyZszych koszt6w.
$2i
1. Burmistrz zapewnia stosowaniejednolitych stawek czynszunajrnu i dzieriawy nieruchornorici
na obszarze gminy bior4c pod uwagg polozenie niemchomo$ci oraz przeznaczenie.
W t"vmcelu ustala stawki drog4 zarz4dzenia.
2. ZasadypowryZszejnie stosuje siq clo Ezynszaw ustalanychrn drodze przetargu.
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Rozdzia.lVII
Frzepisy koricowe

922
1. Regulacje niniejszej uchwaly nie naruszajq praw nabytych ptzez osoby trzecie pod rz4damr
uchwal:

a) UchwatyNr XXXIII|28212001Rady Miejskiejw Sztumiez dnia 18 czerwca2001roku w
sprawie okredlenia zasad nabywania zbywaria, i obciq;nria nieruchomoici orM ich
v,rydzierla'wiania
na okresd\u2sryni2 3 lata.
b) Uchwaly Nr XLI/32712002Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w
sprawiezasadsprzedairybudynk6w i lokali mieszkalnychstanowi4cychrnieszkaniowyzas6b
Miasta i Gminy Sztum.
2. Wydane przez Burmistrza w oparciu o $ 8 ust. 3 uchwaly wymienionej w ust. 7 lit. ,,a",
zarz4dzeniazachowuj4 swojq moc do czasu wydania nowych zarz4dzen opieraiqcych siE o
uchwalpniniejsz4.
$23
Z dniem wejScia w?ycie niniejszej uchwaly trac4 moc:
L Uchwala Nr XXXIII /28212001Rady Miejskiej w Sztumie z dnia I 8 czerwca 2001 roku w
sprawieokreSleniazasadnabywania zbyrvania, i obci42anianieruchomodcioraz ich
Wdzier2awiania na okres d\uAszyniz3lata.
2. Uchwala Nr XLI/ 327/ 2002 Rady Miejskiej w Sztumie z druaA2 marca2002 roku w sprawie
zasad sprzedaff budynk6w i lokali mieszkalnych stanowi4cych mieszkaniowy zas6b Miasta i
Gminy Szturn

924
Wykonanieuchwalypowierzasig Burmistrzowi.
$25
Uchwalawchodziw iryciepo uptyrviel4 dni od dniajej ogloszeniaw DzienniJ<uUrzgdowym.
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Uzasadnienie.
Rada Miejska zgodnie z ustaw4 o samorz4dzie gminnym oraz ustaw4 o gospodarce
nieruchomo$ciami ustala zasady nabywania zbywania i obciqzania nieruchomo$ci oraz ich
wydzier1awiania lub wynajmowania na ez,asoznaczonylub rieoznaczony dluzszy niz3lata.
Uchwala Rady jest r6wniez niezbgdna, gdy po umowie zawartej na czas ozrraczonydo 3 lat
strony zawieraj4kolejne umowy, kt6rych przedmiotemjest ta samanieruchomo$d.
Zasady sprzedairylokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Sztum reguluje Uchwaia
Rady Miejskiej
Nr XLI/32112002 z dria02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedairy
budynk6w i lokali mieszkalnychstanowi4cychmieszkaniowyzas6bMiasta i Gminy Sztum.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ,, Do gminnego zasobu nieruchomodci nale24 nieruchomorici, kt6re
stanowi4 przedmiot wlasnoSci gminy i nie zostaly oddane w uZytkowanie wiecryste, oraz
ni eruchomoSci bgd4ceprzedrniotem ufirtkow antawieczastego".
Gminnym zasobem ni eruchomorici gospodaruje B urmistrz.
Gospodarowanie zasobem polega na wykonywaniu zadan z zakresu administracji a w
szczegSlnoricina wykonaniu czynno5ci, o kt6rych mowa w art. 23 ust.l ustawy o gospodarce
nieruchomoSciami, m.in. w zakresie ,,zapewnieniawyceny tych nieruchomoSci" .
Burmistrz zapewniawycenQ nieruchomoScistanowi4cychgminny zasdbnieruchomodci.
W tym celtl dokonywany jest wyb6r uprawnionego Rzeczoznawcy Maj4tkowego zgo&tie z
obowi4zuj4cymi przepisami prawa, kt6ry na zleeenie Miasta i Gminy dokonuie wycen
nieruchomoSciwchodz4cychw sklad gminnegozasobunieruchomoSci.
Zapervnieniewyceny nieruchomo{ci przez Burmistrza dotyczy uniknigcia sytuacji, 2e podrniot
zainteresowanynabyciem nieruchomodci stanowiqcej gminny zas6bnieruchomo5ciprzedstalvia
wyceng , lct6ra nie zostalawykonana na zlecenie miasta i Gminy Sztum.
Zgodnie z prawidlow4 gospodark4 Srodkamipublicznymi, zasadnymjest aby koszty zmvi4zane
z
przygotowaniem nieruchomo5ci do sprzedaZyw drodze bezprzetargowejponosity osoby, k16re
decyduj4 siE na nabycie nieruchomo!;ci z przysluguj4cym jej pierwszeristwem w jej nabyciu
nawet w6wczas gdy zrezygnujqz jej nabycia.
Ponadto od podjgcia obecnie obowi4Zujqcejuchwaly mialy miejsce nniany przepis6w ustawy o
gospodarce nieruchomoSciami oraz ustawy o samorz4dzie gminnym. Obecnie organem
wykonawczym gminy jest Burmistrz anie Zaruqd Gminy.
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