
 
Uchwała Nr XIX/163/2005 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia 30 marca 2005r. 

 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz.220, 
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 
poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203) oraz art.14 ust.5, art.34 ust.6, art.37 ust.4, 
art.68 ust.1 pkt.1 i 7, art.70 ust.4, art.73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (jednolity tekst z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603). 

 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Wójt Gminy Polska Cerekiew bez zgody Rady Gminy Polska Cerekiew moŜe nabywać 
nieruchomości od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, innych osób 
prawnych oraz osób fizycznych, jeŜeli jest to niezbędne do realizacji zadań określonych w 
budŜecie Gminy, z  zastrzeŜeniem §  2. 

§ 2 
 

Nabycie, zbycie, obciąŜenie oraz wydzierŜawienie lub wynajem nieruchomości gruntowej na 
okres powyŜej 3 lat wymaga zgody Rady Gminy w Polskiej Cerekwi, jeŜeli nieruchomość ma 
wartość powyŜej 150.000 złotych lub jej powierzchnia przekracza 0,15 ha. 
 

§ 3 
 
 Wyłącza się w całości ze sprzedaŜy lokale mieszkalne przeznaczone na lokale socjalne w 
budynkach wyszczególnionych w uchwale Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr 
XXVII/217/2002  z dnia 29 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2002  -  2006. 
 

§ 4 
 

Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych i uŜytkowych ich najemcom i 
dzierŜawcom. 

§ 5 
 
Nieruchomości wyznaczone do sprzedaŜy, po bezskutecznym wyczerpaniu trybu przetargu, 
mogą być oddane w najem lub w dzierŜawę. 
 

§ 6 
 
WyraŜa się zgodę na zawarcie umów uŜytkowania, najmu, lub dzierŜawy na czas dłuŜszy niŜ 
3 lata bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów, jeŜeli oddanie w 
uŜytkowanie, najem lub dzierŜawę następuje: 
 
a) na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez 
okres co najmniej 3 lat, 



 

 

 
b) na cel rolniczo-ogrodniczy lub urządzenia zieleńców i ogródków przydomowych, 
c) w celu urządzenia dróg dojazdowych do terenów rolnych, 
d) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, 
stanowiącej własność, oddanej w uŜytkowanie wieczyste, dzierŜawę, najem lub uŜytkowanie 
wnioskodawcy, 
e) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, 
kulturalnej i oświatowej, 
f) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych, 
g) na cele uŜyteczności publicznej, 
h) na rzecz samorządowych osób prawnych, 
i) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, 
j) w innych przypadkach - po uzyskaniu opinii komisji Rady Gminy. 
 

§ 7 
 

1. SprzedaŜ najemcom lokali mieszkalnych połoŜonych w budynkach na terenie Gminy 
Polska Cerekiew odbywać się będzie na następujących warunkach: 
a) w przypadku sprzedaŜy lokali mieszkalnych i zapłaty naleŜności w ratach udziela się 
bonifikaty w wysokości 70 % ceny lokalu mieszkalnego i udziału w nieruchomości wspólnej, 
b) przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych i wnoszeniu zapłaty za nabywaną nieruchomość 
jednorazowo udziela się bonifikaty w wysokości 80 % ceny lokalu mieszkalnego i udziału w 
nieruchomości wspólnej. 

§ 8 
 

1. Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaŜy: 
a) opracowania geodezyjno - kartograficzne, wyceny gruntów, załoŜenia księgi wieczystej i 
odpisy z ksiąg wieczystych - stanowią składniki ceny zbywanego gruntu, które ponosi 
nabywca, 
b) wyceny lokalu, budynku lub budowli - stanowią składniki ich ceny zbycia i ponosi je 
nabywca, 
c) do kosztów przystosowania nieruchomości nie mają zastosowania postanowienia niniejszej 
uchwały o bonifikatach, 
d) koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi nabywca. 
 

§ 9 
 

1. Przy bezprzetargowej sprzedaŜy nieruchomości: 
a) na podstawowy cel mieszkaniowy minimum 20 % jej ceny winno być wpłacone przez 
nabywcę najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego sprzedaŜy, 
 
b) na podstawowy cel o innym przeznaczeniu niŜ mieszkaniowy minimum 40 % jej ceny 
winno być wpłacone przez nabywcę najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego 
sprzedaŜy. 

§ 10 
 
1. Pozostała niezapłacona cena sprzedaŜy podlega rozłoŜeniu na raty roczne na okres: 
a) niedłuŜszy niŜ 10 lat - przy sprzedaŜy nieruchomości na podstawowy cel mieszkaniowy, 
b) niedłuŜszy niŜ 5 lat - przy sprzedaŜy nieruchomości na cel o innym przeznaczeniu niŜ 
mieszkaniowy. 

§ 11 
 

1. Ustala się oprocentowanie pozostałej niezapłaconej ceny sprzedaŜy w stosunku rocznym: 
a) 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski - przy sprzedaŜy nieruchomości na podstawowy cel mieszkaniowy, 



 

 

 
b) 75% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski - przy sprzedaŜy nieruchomości na cel podstawowy o innym przeznaczeniu niŜ 
mieszkaniowy. 
 

§ 12 
 
Traci moc uchwała Nr XXVII/166/98 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 kwietnia 
1998 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 
 

§ 13 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 
 

§ 14 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Leonard Kasper 


