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UCHWA£A Nr XX/223/08 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na czas
oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a oraz art.
40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 173, poz. 1218).) w zwi¹zku z art. 11, art. 12,art. 13,
art. 15, art. 18, art. 24, art. 25, art. 28, art. 37 ust. 1,2 i 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, Nr
281, poz. 2782, z 2005 r. Dz.U. 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 173, poz. 1218) Rada Miejska
Turku uchwala, co nastêpuje:

lub gminne jednostki organizacyjne albo je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami ekonomicznymi lub spo³ecznymi.

ROZDZIA£ I

Dzier¿awa i najem

Postanowienia ogólne

§7. 1. Nieruchomoci w drodze przetargu, mog¹ byæ wydzier¿awiane lub wynajmowane na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
lub na czas nieoznaczony, je¿eli ich sprzeda¿ lub oddanie w
u¿ytkowanie wieczyste, b¹d te¿ ich wydzier¿awiane lub
wynajêcie na okres krótszy jest niemo¿liwe lub niecelowe ze
wzglêdów gospodarczych.

§1. 1. Uchwa³a okrela zasady nabywania, zbywania i
obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas
nieoznaczony, stanowi¹cych w³asnoæ lub prawo u¿ytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Turek, z wy³¹czeniem lokali
mieszkalnych znajduj¹cych siê w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz sprzeda¿y u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoci gruntowych oddanych im w u¿ytkowanie wieczyste.
2. Decyzje w sprawach okrelonych w ust. 1 Burmistrz
podejmuje w formie zarz¹dzenia.

2. Nieruchomoci, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ
zbywane w formie sprzeda¿y lub oddawane w u¿ytkowanie
wieczyste w drodze przetargu.
3. O sposobie zbycia decyduje Burmistrz, bior¹c pod
uwagê uwarunkowania prawne oraz sytuacjê rynkow¹ w
obrocie nieruchomociami.
§6. 1. Przepisy rozdzia³u 1 i 2 stosuje siê odpowiednio w
przypadku zamiany nieruchomoci.
2. Upowa¿nia siê Burmistrza do ustanawiania s³u¿ebnoci odp³atnych na nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Miejskiej Turek lub osób trzecich.
ROZDZIA£ III

2. Okres dzier¿awy lub najmu ustala Burmistrz bior¹c
pod uwagê przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomoci i perspektywiczne mo¿liwoci odmiennego zagospodarowania.
ROZDZIA£ IV

ROZDZIA£ II

Postanowienia koñcowe

Nabywanie i zbywanie nieruchomoci

§8. Burmistrz sk³ada Radzie Miejskiej na koniec ka¿dego
pó³rocza pisemne sprawozdanie z wykonania zadañ wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y

§2. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Turku do nabywania
nieruchomoci o cenie nabycia nie wy¿szej ni¿ 200.000,00 z³.
§3. Nabywanie nieruchomoci na rzecz Gminy jest celowe, je¿eli s¹ one niezbêdne do realizacji zadañ Gminy, a tak¿e
je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami ekonomicznymi i spo³ecznymi.
§4. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Turku do zbywania
nieruchomoci, których wartoæ jest nie wy¿sza ni¿ 80.000,00 z³.
§5. 1. Nieruchomoci mog¹ byæ zbywane je¿eli nie ma
mo¿liwoci racjonalnego ich zagospodarowania przez Gminê

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
(-) Lech Zielony

