DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 3380

Data: 2019-04-24 14:16:02

UCHWAŁA NR VII/52/19
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
w sprawie: zmiany 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 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019.506 z dnia 2019.03.15z pózn.zm.) w związku z art. 11 ust. 1, art. 12,
art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2016 roku, poz. 2247 z póżn.zm) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/274/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wiśniowa, w tym zasad
gospodarowania lokalami użytkowymi, wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/274/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 marca 2014 roku,
w rozdziale 3 § 4. dodaje się ust.7, 8, 9 i 10 o następującej treści:
„7. Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniowa do wydzierżawiania nieruchomości gminnych na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
8. Wójt Gminy Wiśniowa może bez zgody Rady Gminy zawierać kolejne umowy dzierżawy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w przypadku gdy wcześniejsze umowy były zawarte
na czas oznaczony do 3 lat.
9. Wójt Gminy Wiśniowa przekazuje sprawę bezumownej dzierżawy gruntu do właściwego Sądu
o wydanie orzeczenia opuszczenia nieruchomości oraz zapłatę utraconego wynagrodzenia.
10. Ustala się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Wiśniowa w wysokości 200 % stawki czynszu dzierżawnego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Gminy Wiśniowa.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
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