Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 24

a) Powidz

32,31 z³,

b) Przybrodzin

43,87 z³,

c) Wylatkowo

66,98 z³,

§3. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci przez
rozplakatowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy Powidz oraz na tablicach og³oszeñ w miejscach publicznych na terenie gminy Powidz.

d) Ostrowo I (Hutka, Ostrowo Stare, Ostrowo Rusin)
82,39 z³,
e) Ostrowo II (Ostrowo Nowe)

113,21 z³

f) Smolniki

109,35 z³,

g) Anastazewo

114,17 z³,

h) Polanowo
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§4. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Powidz Nr XII/78/2003
z dnia 29 padziernika 2003 r. w sprawie ustalenia górnej
stawki op³at za usuwanie odpadów komunalnych sta³ych i
nieczystoci ciek³ych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 181,
poz. 3383).
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

59,28 z³,

2. Stawki op³at okrelone w ust. 1 obejmuj¹ podatek VAT.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz
() Jacek Kowalski
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UCHWA£A Nr XI/73/07 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w zwi¹zku
z art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.
2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr
220, poz. 1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173,
poz. 1218) Rada Gminy Powidz uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Niniejsza uchwa³a okrela zasady gospodarowania
nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ Gminy Powidz.
2. Nieruchomoci, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ
przedmiotem obrotu, w szczególnoci sprzeda¿y, zamiany,
darowizny, oddania w u¿ytkowanie wieczyste, najem, dzier¿awê, u¿yczenie, trwa³y zarz¹d, a tak¿e mog¹ byæ obci¹¿ane
ograniczonymi prawami rzeczowymi.

3. Gospodarowanie nieruchomociami odbywa siê w
oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego b¹d studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz.
I.

Nabywanie nieruchomoci

§2. 1. Nieruchomoci nabywa siê w celu tworzenia gminnego zasobu nieruchomoci dla zapewnienia rozwoju gminy
i zorganizowanej dzia³alnoci inwestycyjnej, a w szczególnoci na realizacjê celów publicznych.
2. Nabycie nieruchomoci do gminnego zasobu nieruchomoci na inne cele ni¿ okrelone w ust. 1 mo¿e nast¹piæ
w szczególnoci w drodze spadku, zapisu, darowizny.
§3. Koszty zwi¹zane z nabywaniem nieruchomoci nie
mog¹ przekroczyæ kwoty okrelonej na ten cel w bud¿ecie.
§4. Nabycie nieruchomoci wymaga uprzedniej zgody
Rady Gminy.
II.

Zbywanie nieruchomoci
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§5. Nieruchomoci s¹ zbywane w drodze przetargu, chyba, ¿e ustawa, niniejsza uchwa³a lub inne przepisy prawa
stanowi¹ inaczej.
§6. Do sprzeda¿y przeznacza siê nieruchomoci znajduj¹ce siê w gminnym zasobie zbêdne dla rozwoju i prawid³owego funkcjonowania Gminy Powidz.
§7. Na zbycie lub zamianê nieruchomoci wymagana jest
odrêbna zgoda Rady Gminy z zastrze¿eniem §8.
§8. Zasady zbywania w³asnoci lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad gminnego zasobu nieruchomoci okrelaj¹
odrêbne uchwa³y.

7) na rzecz samorz¹dowych jednostek organizacyjnych,
8) na rzecz innej jednostki samorz¹du terytorialnego lub
Skarbu Pañstwa,
9) gdy dwa kolejne przetargi nie wy³oni³y dzier¿awcy lub
najemcy.
§11.Przy ustalaniu czynszu dzier¿awy lub najmu nieruchomoci nale¿y braæ pod uwagê ich rodzaj, po³o¿enie, przeznaczenie, stawki czynszu kszta³tuj¹ce siê na rynku lokalnym, a
w przypadku gruntów przewidzianych na cele rolne, klasê
gruntów.
IV. Obci¹¿anie nieruchomoci

III. Najem, dzier¿awa i u¿yczenie.
§9. 1. Nieruchomoci znajduj¹ce siê w gminnym zasobie
nieruchomoci wynajmuje, wydzier¿awia i u¿ycza Wójt Gminy z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Umowa najmu, dzier¿awy lub u¿yczenia zawarta na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata wymaga zgody Rady Gminy.
§10. Wyra¿a siê zgodê na odst¹pienie od przetargowego
trybu zawarcia umów najmu lub dzier¿awy nieruchomoci na
okres d³u¿szy ni¿ 3 lata:
1) na rzecz osób, które wybudowa³y na gruncie gminy sta³y
lub tymczasowy obiekt budowlany lub ich nastêpców
prawnych,
2) na rzecz osoby, która korzysta³a jako ostatnia z nieruchomoci na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat,
3) z przeznaczeniem na cel publiczny,
4) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomoci przyleg³ej lub jej czêci, stanowi¹cej w³asnoæ,
oddanej w u¿ytkowanie wieczyste, dzier¿awê lub najem
b¹d u¿ytkowanie wnioskodawcy,
5) na cele prowadzenia dzia³alnoci niezarobkowej, w szczególnoci charytatywnej, kulturalnej i owiatowej,
6) na cele u¿ytecznoci publicznej,

§12. 1. Nieruchomoci mog¹ byæ obci¹¿ane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Obci¹¿enia dokonuje Wójt Gminy
z zastrze¿eniem ust. 3.
2. Nieruchomoci mog¹ byæ obci¹¿ane hipotek¹ do wysokoci zobowi¹zañ finansowych wynikaj¹cych z uchwa³ finansowych podejmowanych przez Radê Gminy oraz zawartych umów nabycia nieruchomoci.
3. Obci¹¿enie nieruchomoci hipotek¹ lub wniesienie jako
aport do spó³ki wymaga ka¿dorazowo zgody Rady Gminy.
V.

Przepisy koñcowe

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz
() Jacek Kowalski

