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Poz. 3989
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążenia
oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Libiąż
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) - ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Libiąż (Dz. Urz. Woj. Małop.
z 09.05.2005 r. Nr 249, poz. 1718), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XIV/82/2007 z dnia
30 listopada 2007 r. (Dz.Urz. Woj. Małop. z 14.01.2008 r., poz. 115) oraz Uchwałą Nr XXXVII/265/2018
z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.Urz. Woj. Małop. z 4.04.2018 r., poz. 2618).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXIX/158/2005 Rady
Miejskiej w Libiążu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążenia oraz
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Libiąż nie obejmuje § 2 i § 3 uchwał zmieniających:
1) Nr XIV/82/2007 z dnia 30 listopada 2007 r., które stanowią: „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Libiąża. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.”
2) Nr XXXVII/265/2018 z dnia 23 marca 2018 r., które stanowią: „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Libiąża. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Libiążu
Bogumiła Latko
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UCHWAŁA NR XXIX/158/2005
RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążenia oraz wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Libiąż
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. „a”) i art. 40 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz
art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity
tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603),
Rada Miejska w Libiążu uchwala
§ 1. Ustala się następujące zasady nabycia, zbycia, obciążania oraz oddawania
w posiadanie zależne na podstawie umów zobowiązaniowych nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Libiąż:
1) Upoważnia się Burmistrza Libiąża do:
a) zbywania i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Libiąż, których wartość szacunkowa nie przekracza
kwoty 100 tys. zł
b) nabywania nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Libiąż o wartości nie
przekraczającej 100 tys. zł
c) obciążania nieruchomości gruntowych ograniczonymi prawami rzeczowymi
d) 1) wydzierżawiania nieruchomości lub jej oddawania w najem na czas nieoznaczony
oraz na czas oznaczony nie dłuższy niż 15 lat.
2) Zwalnia się z obowiązku zbycia, oddania w wieczyste użytkowanie oraz oddania
w użytkowanie, najem lub dzierżawę na czas dłuższy niż 3 lata w drodze przetargu
nieruchomości przeznaczone:
a) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
b) na realizację celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty,
dla których są to cele statusowe i których dochody przeznacza się w całości na
działalność statutową.
2)
3) Zwalnia się z obowiązku przeprowadzenia przetargu, gdy sprzedaż lub oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości następuje na rzecz:
a) osoby, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres
co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie
zezwolenia na budowę lub zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami
przewidzianymi w odrębnych przepisach;
b) dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości albo jego spadkobiercy,
ubiegających się o nabycie nieruchomości, w stosunku do których wygasło
użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ustalonego w umowie lub decyzji
administracyjnej.
4) Zwalnia się z obowiązku oddania w drodze przetargu w dzierżawę lub najem
nieruchomości:
a) zabudowanych przez dotychczasowych dzierżawców lub najemców na ich rzecz.
Powyższe uprawnienie dotyczy także spadkobierców dotychczasowych
dzierżawców lub najemców, bądź nabywców nakładów poczynionych przez
zbywających na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy lub najmu, o ile
nabycie nakładów nastąpiło za zgodą Burmistrza
b) oddawanych na rzecz osób, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą,
kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, sportową, turystyczną na
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cele niezwiązane z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku
publicznego na cel przeprowadzonej działalności pożytku publicznego
c) 3) oddawanych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która ma
możliwość nabycia tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jeżeli nie może być
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
5) 4) Zwolnienia wymienionego w pkt 2, 3, 4b i 4c nie stosuje się w przypadku, gdy
o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w użytkowanie, dzierżawę,
najem ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.
§ 1a.5) Ograniczenie wymienione w § 1 ust.1 lit. „d” stosuje się również w przypadku,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość z zastrzeżeniem, że sumowanie okresów umów
dzierżawy następuje począwszy od umów zawieranych po dniu 22 października 2007 r.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXVII/258/97 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 26 września
1997 r. określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia oraz wydzierżawienia lub najmu na
okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Libiąż
oraz Uchwała nr XVII/140/99 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 17 grudnia 1999 r., w sprawie
zmiany uchwały nr XXXVII/258/97 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 26 września 1997 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 1 pkt 1 lit. d) zmieniony Uchwałą Nr XXXVII/265/2018 z dnia 23 marca 2018 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop.
z 04.04.2018 r. poz. 2618, która weszła w życie 19.04.2018 r.
§ 1 pkt 3 zmieniony Uchwałą Nr XXXVII/265/2018 z dnia 23 marca 2018 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop.
Z 04.04.2018 r. poz. 2618, która weszła w życie 19.04.2018 r.
§ 1 pkt 4 lit. c) dodany Uchwałą Nr XXXVII/265/2018 z dnia 23 marca 2018 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop.
z 04.04.2018 r. poz. 2618, która weszła w życie 19.04.2018 r.
§ 1 pkt 5 zmieniony Uchwałą Nr XXXVII/265/2018 z dnia 23 marca 2018 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop.
z 04.04.2018 r. poz. 2618, która weszła w życie 19.04.2018 r.
§ 1a dodany Uchwałą Nr XIV/82/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. z 14.01.2008 r.
Nr 23, poz. 115, która weszła w życie 29.01.2008 r.

