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UCHWAŁA NR XLVI.269.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 3 października 2013 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania,
i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 68 ust.1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) - uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mienia
Gminy Krynica-Zdrój, w szczególności zbywania, nabywania obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krynica-Zdrój;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krynicy-Zdroju;
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Krynicy-Zdroju;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
5) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych,
na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste;
6) komisji merytorycznych – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju do
zakresu działania, których należą wymagające zaopiniowania zagadnienia.
Rozdział 2.
Zasady gospodarowania nieruchomościami
§ 3. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy należy do
wykonującego te czynności zgodnie z ustawą, przepisami szczególnymi oraz niniejszą uchwałą.
§ 4. Do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju należy wyrażanie zgody na:
1) dokonywanie darowizny nieruchomości;
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2) wnoszenie nieruchomości, jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
3) przekazywanie w formie darowizny nieruchomości, jako wkładu podmiotu publicznego w celu realizacji
zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
4) sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za cenę niższą niż
jej wartości rynkowa,
5) nieodpłatne oddawanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
w użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatne obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
6) dokonywanie zamiany ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego prawa własności lub
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat, w przypadku różnicy
wartości zamienianych nieruchomości;
7) zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, albo innych celów publicznych, jeżeli
cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się
całości na działalność statutową;
8) udzielanie bonifikaty oraz ich zmianę, o ile przepisy niniejszej uchwały nie stanowią inaczej,
a) od ceny nieruchomości przy jej sprzedaży, z zastrzeżeniem lokali mieszkalnych,
b) od pierwszej opłaty i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
c) od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność w odniesieniu do
nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe;
9) zbycie gminnego lokalu lub domu przeznaczonego do sprzedaży na podstawie wieloletniego programu
gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, w którym najemcy nie skorzystali z prawa
pierwokupu;
Rozdział 3.
Nabywanie prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych
§ 5.
1. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego nabywania nieruchomości w wypadkach, gdy służy to
tworzeniu gminnego zasobu nieruchomości, a przy tym jest niezbędne do:
1) realizacji zadań własnych Gminy i zleconych, w tym realizacji celów publicznych i inwestycyjnych,
2) zmniejszenia lub zaspokojenia wierzytelności Gminy, a egzekucja z nieruchomości okazała się
bezskuteczna;
3) poprawy zagospodarowania nieruchomości gminnych,
4) zaspokojenia ustawowych roszczeń właścicieli lub wynika z konieczności wykonania wyroku bądź ugody
sądowej,
5) wykonania zobowiązań określonych w odrębnych ustawach;
6) zamiany nieruchomości,
7) uregulowanie stanów prawnych;
8) wykonania prawa pierwokupu,
2. Cena nabywanych na rzecz Gminy nieruchomości nie może przewyższać wartości określonej przez
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego o więcej niż 20 %.
3. Nabywanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, może być realizowane do wysokości środków
przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na rok, w którym następuje nabycie.
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Rozdział 4.
Zbywanie prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego
§ 6. Nieruchomości z gminnego zasobu mogą być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste,
jeżeli zbywana nieruchomość jest zbędna dla realizacji celów wymienionych w § 5 ust. 1, pkt. 1, a jej zbycie
będzie zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki gminnym zasobem nieruchomości w trybie i na zasadach
określonych w ustawie.
§ 7. Decyzję o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości podejmuje Burmistrz, z zastrzeżeniem postanowień
§ 4 niniejszej uchwały.
§ 8. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości:
1) przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele
te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się
w całości na działalność statutową;
2) zbywane na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej
10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę i dzierżawca
nie zalega z zapłatą czynszu dzierżawnego na rzecz gminy.
3) zbywane nieruchomości lub jej części o powierzchni do 300 m2, jeżeli mogą poprawić warunki
zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste
osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako
odrębne nieruchomości.
§ 9.
1. Cenę nieruchomości ustala Burmistrz.
2. Cena, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa od kwoty, która stanowi sumę wartości nieruchomości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i kosztów poniesionych przez gminę na przygotowanie tej
nieruchomości do zbycia.
§ 10. Postanowienia § 9 mają zastosowanie przy ustalaniu
sprzedawanych w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym.

ceny

wywoławczej

nieruchomości

§ 11. Cena nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej oraz pierwsza opłata za oddanie
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, może zostać rozłożona na raty.
§ 12.
1. W przypadku rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości, w celu zabezpieczenia
wierzytelności gminy, zobowiązuje się Burmistrza do wprowadzania do wszystkich umów sprzedaży
zapisów o poddaniu się nabywcy egzekucji, zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego oraz
zabezpieczenia w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki.
2. Niespłacona część ceny sprzedaży nieruchomości podlega oprocentowaniu według stopy redyskonta weksli
stosowanej przez NBP.
§ 13.
1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu gminnych lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych, które
w całości są przedmiotem najmu ich najemcom pod warunkiem, że:
1) umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony;
2) lokal, o którego kupno wnosi najemca położony jest w budynku przeznaczonym do sprzedaży
w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobie Gminy;
3) najemca nie zalega z opłatami czynszu oraz innymi opłatami związanymi z korzystaniem z zajmowanego
lokalu;
4) najemca nie posiada prawa własności do innego lokalu mieszkalnego lub rozpoczętej budowy domu. Za
spełnienie tego warunku przyjmuje się fakt posiadania pozwolenia na budowę, a także umowy
z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego, co poświadczy pisemnym oświadczeniem.
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2. Od ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i gruntem, sprzedawanego w trybie
bezprzetargowym, Burmistrz może udzielić bonifikaty określonej uchwałą Rady.
3. Do sprzedaży lokalu mieszkalnego z zastosowaniem bonifikaty nie stosuje się rozkładania ceny sprzedaży na
raty. Cena płatna jest jednorazowo, przed zawarciem umowy notarialnej.
Rozdział 5.
Obciążanie nieruchomości
§ 14.
1. Obciążanie nieruchomości prawem użytkowania następuje za wynagrodzeniem w formie opłat rocznych.
2. Stawki opłat rocznych nie mogą być niższe niż stosowane w przypadku oddawania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste.
3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargu trybu zawarcia umowy użytkowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji
merytorycznej Rady Miejskiej, do zadań której należą zagadnienia dotyczące gospodarowania mieniem
komunalnym.
4. Nieodpłatnie obciążane prawem użytkowania nieruchomości mogą być jedynie na rzecz Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego.
§ 15.
1. Obciążanie nieruchomości służebnością następuje za wynagrodzeniem, chyba, że ustanowienie tego prawa
nie powoduje zmniejszenia jej wartości;
2. Obciążanie nieruchomości służebnością nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
§ 16.
1. Obciążanie nieruchomości gminnych z tytułu przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej wymaga zgody
Burmistrza.
2. Burmistrz udzielając zgody ustali w formie Zarządzenia wynagrodzenie za skorzystanie z działki gminnej
w związku z realizacją inwestycji określonej w ust. 1, lub ustanowi służebność przesyłu.
Rozdział 6.
Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości
§ 17.
1. Burmistrz może wydzierżawiać, wynajmować i użyczać nieruchomości (lokal, działka gruntu zabudowana
i niezabudowana) na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jeżeli oddanie w dzierżawę następuje:
1) na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała na gruncie Gminy obiekt budowlany trwale
związany z gruntem;
2) na cele publiczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
3) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
2. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lub najmu na dalszy okres na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, jeżeli spełnia warunki:
1) nie pozostaje w zwłoce z zapłatą należności związanych z korzystaniem z nieruchomości;
2) przestrzega warunków umowy;
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§ 18.
1. Burmistrz określa wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu w drodze Zarządzenia.
2. Stawki na terenie Gminy stanowią podstawę ustalenia wysokości czynszu przy wydzierżawianiu
i wynajmowaniu nieruchomości w drodze bezprzetargowej, oraz wywoławczej wysokości czynszu dla
nieruchomości przeznaczonych do przetargu.
§ 19.
1. Upoważnia się Burmistrza do wydzierżawiania lub najmowania nieruchomości przez Gminę od osób
trzecich.
2. Wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe, jeżeli jest
zgodne z zapisami uchwały budżetowej, i nie jest sprzeczne z przepisami ustawy.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 20. Traci moc uchwała Nr XLN/429/94 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 14 lutego 1994r.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek

