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UCHWAŁA NR XXXI/274/14
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Wiśniowa, w tym zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust 2 pkt 3 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wiśniowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wiśniowa, w tym
zasady gospodarowania lokalami użytkowymi, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/ 274/14
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 12 marca 2014 r.
ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ
GMINY WIŚNIOWA I GOSPODAROWANIA LOKALAMI UŻYTKOWYMI
Rozdział 1.
Ogólne zasady gospodarowania nieruchomościami
§ 1. 1. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości odbywa
się w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy prawa miejscowego, zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia realizacji zadań
publicznych i interesów wspólnoty samorządowej.
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2. Zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu działających
w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wiśniowej, a także gminnych jednostek
organizacyjnych.
3. Gospodarując nieruchomościami Wójt dokonuje w szczególności:
1) wyboru prawnej formy zbycia nieruchomości osobom prawnym i fizycznym,
2) oddania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
3) oddania nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem lub użyczenie,
4) zawiera umowy cywilno-prawne.
4. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy stanowią miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
§ 2. 1. Przy zbywaniu nieruchomości, z wyłączeniem przypadków określonych ustawą Wójt przeprowadza
przetarg w jednej z form, o których mowa w ustawie.
2. Wybór formy przetargu należy do Wójta.
3. Wójt zobowiązany jest
nieruchomości do sprzedaży.

wliczyć

w cenę

nieruchomości

koszty związane

z przygotowaniem

Rozdział 2.
Nabywanie i zbywanie nieruchomości
§ 3. 1. Gmina nabywa nieruchomości wyłącznie na cele związane z realizacją zadań własnych.
2. Nabycie nieruchomości na cele inne niż określone w ust. 1, może nastąpić w drodze spadku, zapisu,
zamiany, darowizny lub zrzeczenia.
3. Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym może nastąpić:
1) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i na inne cele publiczne,
2) jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do
art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.),
3) jeżeli zbycie następuje w oparciu o art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
4) Przepis ust 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden
podmiot spełniający powyższe warunki.
Rozdział 3.
Przekazywanie nieruchomości w dzierżawę i najem, na podstawie innych tytułów prawnych oraz
obciążania nieruchomości
§ 4. 1. Wójt kierując się zasadami racjonalnej gospodarki mieniem oraz względami ekonomicznymi może
przekazywać nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w dzierżawę i najem oraz udostępniać je na
podstawie innych tytułów prawnych, w tym użyczenia.
2. Dzierżawa i najem nieruchomości następuje w drodze przetargu.
3. Warunki i opłaty z tytułu dzierżawy gruntów lub najmu ustala się w drodze przetargu. W przypadku
przekazania nieruchomości w trybie bezprzetargowym - w umowie zawieranej przez Wójta z osobą prawną lub
fizyczną.
4. Czynsz z tytułu dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym ustala się na poziomie stawek dla
nieruchomości o podobnym rodzaju użytkowania, lokalizacji i stanie technicznym przyjętych odrębnymi
przepisami.
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5. W użyczenie mogą być oddawane nieruchomości gminnym osobom prawnym oraz innym podmiotom na
cele publiczne lub związane z realizacją zadań własnych gminy oraz jednostkom organizacyjnym
nie posiadającym osobowości prawnej, na cele związane z ich działalnością statutową.
6. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określa odrębna uchwała.
Rozdział 4.
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
§ 5. Określa się następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych:
1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, przysługuje tym
najemcom lokali, z którymi umowy najmu zawarte zostały na czas nieoznaczony.
2. Sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego może nastąpić, gdy nie występują zaległości czynszowe.
3. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz z zawarciem umowy sprzedaży
lokalu tj. opłatę notarialną, koszty założenia księgi wieczystej zakupionego lokalu ponosi nabywca.
Rozdział 5.
Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi
§ 6. Określa się następujące zasady wynajmowania lokali użytkowych:
1. Lokale użytkowe oddawane są w najem osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego.
2. Lokale użytkowe oddawane są w najem w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu.
3. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4. W uzasadnionych przypadkach
nieograniczonego lub ograniczonego.

przetarg

przeprowadza

się

w formie

przetargu

pisemnego

5. W ogłoszeniu o przetargu można określić rodzaj działalności (branżę), jaka ma być w danym lokalu
prowadzona oraz można zastrzec możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
6. Wójt Gminy ustala cenę wywoławczą (stawkę czynszu za 1 m2) uwzględniając stan techniczny
i atrakcyjność położenia lokalu ze względu na jego przeznaczenie, przy czym cena ta nie może być niższa od
stawek minimalnych czynszu obowiązujących na terenie Gminy. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji o jakich
mowa w ust. 8 i 9.
7. Jeżeli pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty lub został unieważniony, w okresie nie krótszym niż
2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi
przetarg.
8. Wywoławcza stawka czynszu w drugim przetargu może być obniżona nie więcej niż o 20% w stosunku
do zastosowanej w pierwszym przetargu.
9. Jeżeli drugi przetarg nie został rozstrzygnięty lub został unieważniony, w okresie nie krótszym niż
2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się nabór ofert.
10. Umowa najmu lokalu użytkowego zawierana jest z osobą fizyczną lub prawną, która zaoferuje
najwyższą stawkę czynszu.
§ 7. Wójt Gminy Wiśniowa ustala w drodze zarządzenia:
a) regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych,
b) skład komisji przetargowej,
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§ 8. 1. Wójt Gminy Wiśniowa ustala minimalne stawki czynszu dla lokali użytkowych w terminie do dnia
31stycznia każdego roku na okres kolejnych 12 miesięcy, w drodze podwyższenia dotychczas obowiązujących
stawek czynszu nie mniej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za 11 miesięcy roku
ubiegłego, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.
2. W trakcie trwania umowy najmu stawki czynszu ustalone w wyniku przetargu lub w drodze negocjacji
podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik ustalony przez Wójta Gminy Wiśniowa zgodnie z ust. 1, bez
konieczności wypowiadania dotychczasowych stawek czynszu.
§ 9. 1. Lokal użytkowy może być wynajęty w drodze bezprzetargowej:
a) organizacji pożytku publicznego,
b) na rzecz osoby lub podmiotu, na rzecz którego dotychczasowy najemca postanowił scedować prawa
i obowiązki wynikające z obowiązującej umowy najmu.
2. W przypadku najmu opisanego w ust. 1 Wójtowi Gminy przysługuje prawo ustalenia lub rekalkulacji
stawki czynszu zgodnie z treścią § 7 ust. 6.
§ 10. Najemca nie może wnosić prawa najmu do spółek cywilnych ani do spółek prawa handlowego.
§ 11. 1. W przypadku zastrzeżenia prowadzenia określonej działalności w wynajmowanym lokalu, najemca
może zmienić rodzaj prowadzonej w tym lokalu działalności za zgodą Wójta.
2. Zmiana branży nie może spowodować zmniejszenia stawki czynszu.
3. Zawieszenie działalności przez najemcę nie może spowodować obniżenia czynszu.
§ 12. 1. Najemca może dokonać prac remontowych lub adaptacyjnych lokalu wyłącznie za zgodą Wójta
Gminy Wiśniowa.
2. Jeżeli najemca wykonał bez zgody Wójta prace remontowe lub adaptacyjne, to zobowiązany jest na
wezwanie Wójta do przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego w określonym terminie, a Gmina nie może być
obciążona kosztami tych prac ani kosztami przywracającymi lokal do stanu poprzedniego.
3. Uzgodnione prace remontowe mogą być wykonane bezpośrednio na koszt Gminy Wiśniowa bądź
rozliczone w należnym czynszu.
4. Koszty uzgodnionych prac adaptacyjnych ponosi wyłącznie najemca.
§ 13. 1. Za zwłokę w zapłacie ustalonych należności czynszowych naliczane będą odsetki ustawowe.
§ 14. 1. Po zakończeniu umowy najmu lokalu użytkowego najemca jest zobowiązany do protokolarnego
zwrotu lokalu na rzecz Gminy Wiśniowa i do opuszczenia lokalu najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy.
2. Jeżeli najemca po zakończeniu umowy najmu dobrowolnie nie opuszcza lokalu, to Wójt Gminy wzywa
go pisemnie do opuszczenia lokalu w terminie do 30 dni.
3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2 Wójt Gminy występuje do właściwego sądu
o wydanie nakazu opuszczenia lokalu.
4. Były najemca za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego winien Gminie Wiśniowa płacić
comiesięczne odszkodowanie w wysokości ostatniej stawki czynszu netto powiększonej o 200%.
Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 15. Niniejsze zasady mają zastosowanie do umów zawieranych po dacie ich wejścia w życie
i nie naruszają postanowień obowiązujących dotychczas umów, chyba że zawierają rozwiązania bardziej
korzystne dla stron umów zawieranych z Gminą.
§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy odpowiednich ustaw.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

