
Projekt

z dnia  9 października 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/215/13 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie  określenia zasad 
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 

trzy lata.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” oraz art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r., poz. 518) 
w zw. z art. 285, art.305(1) Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r , poz. 121 ),

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/215/13 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie  określenia zasad nabycia, 
zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013r., poz. 2336) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie „3. Nabywane nieruchomosci w drodze darowizny, nieodpłątnego 
przekazania na rzecz Gminy nie mogą być obciążone długami”.

2. § 7 skreśla się ust.2 oraz zmianie ulega  numeracja ust. 3 -15, które otrzymują  odpowiednio 
numerację „2-14”.

3. W § 7 ust.14 liczbę 12 zastępuje się liczbą „10”.

4. W § 8 ust.1 lit. J otrzymuje numerację jako ust. 2 o brzmieniu: „2. Wyraża się zgodę na odstąpienie 
od przetargu  przy wydzierżawianiu nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”.

5. W § 8 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numerację jako ust. „3”.

6. W § 8 ust.3 po liczbie 1 dodaje się   zapis  „i 2”.

7. W Rozdziale 6 skreśla się: § 9, §10, §11, §12, §13, w §16  skreśla się ust. 3 – 7.

8. W Rozdziale 6 i 7 zmianie ulega numeracja §9-§20, które otrzymują odpowiednio numerację „§9 -
§15”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy

Marek Błaszczyk

Id: 8C6B3ABB-62A2-490E-83FD-7AA559B4FA0F. Projekt Strona 2




