
Załącznik do Uchwały
Nr XV/  216  /2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 12.03.2004r.

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Ustawie – należy rozumieć  ustawę  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. z 2000 r.

nr  56 , poz. 543 z późniejszymi zmianami)
2) Gminie – należy  rozumieć Gminę Pawłowice
3) Radzie Gminy – należy rozumieć Radę Gminy Pawłowice
4) Wójcie Gminy – należy rozumieć Wójta Gminy Pawłowice
5) Mieniu  - należy rozumieć  własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Gminę

§ 2

W zakresie nie zastrzeżonym  dla Rady Gminy  Pawłowice  w ustawie  oraz przepisach szczególnych  lub niniejszej
uchwale  nieruchomościami Gminy gospodaruje Wójt Gminy Pawłowice.

§ 3

Każdorazowej zgody  Rady Gminy  wyrażonej w formie uchwały  wymaga:
1. nabywanie nieruchomości
2. zbywanie  nieruchomości
3. obciążanie nieruchomości

§ 4

1. Wójt może przekazywać  nieruchomości  stanowiące  mienie  gminy w użyczenie na okres do 3 lat  na cele
niezarobkowe:

a) Ochotniczym Strażom Pożarnym,
b) Organizacjom sportowym, społecznym i charytatywnym .
2. Warunki  korzystania z nieruchomości  oddanej  w użyczenie określa umowa użyczenia .

§ 5

Dzierżawa, najem

1. Upoważnia się Wójta  do wydzierżawiania  i wynajmowania  nieruchomości  na okres nie dłuższy niż 10 lat .
2. Nieruchomości oddaje się  w dzierżawę lub najem  w trybie przetargowym  , z zastrzeżeniem  ust. 4.
3. Jeżeli przetarg nie wyłoni  najemcy ( dzierżawcy)  upoważnia się Wójta do  wyłonienia najemcy ( dzierżawcy ) w

drodze rokowań .
4. Można odstąpić od przetargu , jeżeli oddanie w dzierżawę lub najem następuje:

1) na rzecz  osoby , która  wybudowała  na gruncie  Gminy  stały, tymczasowy  obiekt  lub urządzenie budowlane
  lub jej następcy prawnego,

2) na rzecz osoby, która korzystała  jako ostatnia z nieruchomości  na podstawie umowy zawartej  po
przeprowadzeniu przetargu  przez okres  co najmniej 3 lat ,

3) na cel rolniczy, rolniczo - ogrodniczy lub urządzenia zieleńców  i ogródków przydomowych,
4) w celu urządzenia dróg dojazdowych ,
5) w celu poprawienia warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej lub jej części , stanowiącej

własność, oddanej w użytkowanie  wieczyste , dzierżawę lub użytkowanie  wnioskodawcy ,
6) na cele prowadzenia działalności  niezarobkowej , w szczególności :  charytatywnej, społecznej , opiekuńczej,

kulturalnej , oświatowej, ochotniczych straży pożarnych, zdrowia ,
7) na rzecz klubów  i stowarzyszeń sportowych,
8) na rzecz innej jednostki samorządu  terytorialnego  lub Skarbu Państwa,
9)  okazjonalnie  ( najem dzienny lub godzinowy ) między innymi : sale widowiskowe, sale szkolne , boiska

sportowe , domy ludowe,
10) na działalność usługową  służącą ogółowi mieszkańców wykorzystywane w stałych dniach i godzinach

tygodniowo .
1. Stawki czynszu najmu i dzierżawy  nieruchomości stanowiących mienie  Gminy Pawłowice  określa odrębna

Uchwała Rady Gminy, za wyjątkiem minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy obiektów i lokali



wymienionych w ust. 4 pkt. 9 i 10 , do ustalenia których upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice.
2. Zasady wynajmowania lokali  mieszkalnych   oraz  sposoby ustalania  cen za korzystanie z obiektów i urządzeń

użyteczności publicznej  Gminnego Ośrodka Sportu określają uchwały  Rady Gminy :
- XXXVIII/418/2002 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  gminy
Pawłowice;
- VII/90/2003 w sprawie: sposobu  ustalania cen za korzystanie z obiektów i urządzeń   użyteczności publicznej
Gminnego Ośrodka Sportu.


