Uchwała Nr XXII/188/08
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pyrzyce
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,
z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.
1218) w związku z art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,
poz.2728, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459,
z 2006r. Nr 104 poz.708, Nr 220 , poz.1601, Nr 220, poz.1600 z 2007r. Nr 69,
poz.468, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Uchwała określa zasady wydzierżawiania nieruchomości gruntowych
oraz zasady najmu lokali użytkowych i budynków stanowiących własność Gminy
Pyrzyce.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa:
a) o gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pyrzyce,
b) o Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Pyrzyc.
§ 2. 1.Burmistrz wynajmuje lub wydzierżawia nieruchomości lub ich części,
jeżeli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne plany
inwestycyjne nie przewidują zmiany ich dotychczasowych funkcji lub gdy cele
określone w planach nie będą realizowane w okresie krótszym niż 3 lata.
2. Zezwala się Burmistrzowi na zawieranie umów najmu i dzierżawy
nieruchomości na okres do 3 lat.
3. Zezwala się Burmistrzowi na zawieranie umów najmu i dzierżawy na okres
dłuższy niż 3 lata, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.
4. Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości następuje w drodze
przetargu.
5. Rada Gminy upoważnia Burmistrza do zwolnienia z obowiązku
przetargowego zawierania umów dzierżawy i najmu w następujących
przypadkach:
a) wydzierżawienia na rzecz osoby, która dotychczas dzierżawiła lub
wynajmowała nieruchomość,
b) wydzierżawienia gruntu jednostce organizacyjnej Gminy,

c)

zgonu dzierżawcy – jeśli nieruchomość jest wydzierżawiana
spadkobiercy dotychczasowego dzierżawcy należącemu do kręgu osób
bliskich, określonego w art.4 pkt.13 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

§ 3. 1. Zezwala się Burmistrzowi na przedłużanie umów dzierżawy i najmu
według zasad określonych w § 2.
2. Dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom przysługuje pierwszeństwo
zawarcia umowy na dalszy okres pod warunkiem, że wywiązali się
z postanowień umowy i o ile jej przedłużenie nie będzie kolidowało
z interesami gminy.
3. Umowa najmu i dzierżawy nie jest przedłużana lub przestaje obowiązywać
w przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
§ 4. 1. Zezwala się Burmistrzowi na ustalanie stawek czynszu za dzierżawę
i najem nieruchomości.
2. W umowach najmu i dzierżawy należy zamieszczać odpowiednie
postanowienia umożliwiające aktualizację wysokości czynszów dzierżaw,
najmu oraz użytkowania.
3. Burmistrz dokonywał będzie waloryzacji czynszu najmu lub dzierżawy do
końca 31 marca każdego roku, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłaszanym w formie komunikatu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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