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UCHWAŁA Nr XIII/69/2003
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 30 października 2003 r.

Wyraża się zgodę na obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawianie lub oddawanie w najem na
okres do 10 lat zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej
uchwale.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia
stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy
Dębnica Kaszubska.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt.9 lit.a. i art. 40 ust.2
pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142,poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,
Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806/ oraz
art. 70, ust.4 i art. 37, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity
z 2000 r. /Dz.U. Nr 46 poz.543, z 2001 r. Nr 129 poz.
1447 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253,
Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130
poz.111/ w związku z art. 140 Kodeksu Cywilnego uchwala się, co następuje:
§1
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawiania
Radzie Gminy do zatwierdzenia w okresach półrocznych
planu nabywania, zbywania oraz zamian nieruchomości.

§3
1. W przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
koszty przygotowania wyceny gruntu i podziału geodezyjnego ponosi nabywca.
2. W przypadku odstąpienia nabywcy od transakcji, o
których mowa w ust.1 koszty z tym związane obciążać
będą nabywcę.
3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości przeznaczone na:
1) realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
2) cele publiczne wymienione w art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli cele te będą
realizowane przez podmioty, dla których są to cele
statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
4. W przypadku rozłożenia na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, nie
spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy
zastosowaniu 50 % stopy procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

