
UchwaJa Nr 204/XXII/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 r.

w sprawie okreslenia zasad wydzierzawiania i wynajmowania nieruchomosci gruntowych i
Iokali na okres diuzszy niz 3 lata.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" w zwiazku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) w zwiazku z art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 ze zm.) uchwala sie, co nastepuje:

I. Zasady ogolne.

§1.
1. Uchwaia okresla zasady wydzierzawiania nieruchomosci gruntowych lub najmu Iokali na okres

dhizszy niz trzy lata, jezeli umowa sporzadzona zostanie na okres dtuzszy niz 3 lata lub tez, gdy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawiera sie kolejne umowy, ktorych przedmiotem
jest ta sama nieruchomosc gruntowa badz lokal, z wytaczeniem najmu Iokali mieszkalnych.

2. Ilekroc w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmine Chorzele;
2) nieruchomosciach - nalezy przez to rozumiec grunty zabudowane lub niezabudowane, a takze

ich czesci stanowiace wlasnosc lub wspo+wtasnosc Gminy Chorzele;
3 ) lokalu - rozumie sie przez to samodzielny lokal lub jego czesc wraz z powierzchniami

pomocniczymi, wykorzystywany na cele inne niz mieszkalne, stanowiacy wiasnosc lub
wspohvlasnosc Gminy Chorzele.

II. Dzierzawa nieruchomosci gruntowych i najem Iokali na okres przekraczajacy 3 lata

§2.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele moze wydzierzawiac nieruchomosci gruntowe lub
wynajmowac lokale na czas oznaczony nie dmzszy niz 10 lat z zachowaniem procedury przetargowej
wedlug zasad okreslonych w ustawie o gospodarce nieruchomosciami lub w formie bezprzetargowej
z zastrzezeniem postanowieh okreslonych w § 3 niniejszej uchwary.
2. Wydzierzawianie nieruchomosci gruntowych lub wynajmowanie Iokali na okres powyzej 10 lat
wymaga zgody Rady Miejskiej w Chorzelach.
3. Okres dzierzawy lub najmu bedzie ustalany biora^c pod uwage:

l)przeznaczenie i spos6r>zagospodarowania przedmiotu umowy,
2)koniecznosc poniesienia nakladow inwestycyjnych niezbednych do korzystania z przedmiotu

umowy,

3)cel i korzysc spoteczna_wynikaja^ca_z zawarcia umowy.
4. Stawki czynszu dzierzawnego lub najmu ustala Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w drodze
zarzadzenia biorac pod uwagej

1)polozenie przedmiotu umowy,
2)uzbrojenie,
3)cel i korzysc spoteczna^wynikajaca^z zawarcia umowy,
4)rodzaj dzialalnosci, jaka bedzie prowadzona na przedmiocie umowy, a w szczegolnosci tworzenie
przez dzierzawce lub najemcf nowych miejsc pracy,

5)w przypadku gruntow rolnych - klas? gruntu,
6)czas na jaki bedzie zawarta umowa.



5. W przypadku przeprowadzania postepowania przetargowego stawki ustalone przez Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele w drodze zarzadzenia, stanowia, minimalne stawki wywolawcze w
przetargu.
6. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, nalezy poprzedzic badaniem stanu prawnego i
faktycznego przedmiotu dzierzawy lub najmu, rozeznaniem rynku nieruchomosci, a jezeli istnieje taka
potrzeba, takze okreslenia wartosci rynkowej nieruchomosci gruntowej lub lokalu.

§3.
1. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele jest zwolniony z obowiazku przetargowego trybu
zawierania kolejnych umow z dotychczasowymi dzierzawcami lub najemcami, jezeli przedmiotem
umowy jest ta sama nieruchomosd lub lokal oraz jezeli Jacznie dotychczas zawarte umowy dzierzawy
lub najmu beda^ obowiazywac nie dtuzej niz 10 lat.
2. Procedury przetargowej nie wymaga dzierzawa nieruchomosci gruntowych lub najem Iokali
przeznaczonych na:
1) potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych;
2) eel rolniczy, ogrodniczy lub urzadzenia zielencow i ogrodkow przydomowych;
3) pod tablice reklamowe;
4) w celu poprawienia warunkow zagospodarowania nieruchomosci przylegtej lub jej czesci,

stanowia^cej wlasnosc, oddanej w uzytkowanie wieczyste, dzierzawe, najem lub uzytkowanie
wnioskodawcy;

5) cele prowadzenia dziatalnosci charytatywnej, opiekuiiczej, kulturalnej, leczniczej, oSwiatowej,
wychowawczej, naukowej, oraz badawczo- rozwojowej, niezwia^zane z dzialalnoscia^ zarobkowa^
wnioskodawcy;

6) realizacje urza_dzeh infrastruktury technicznej albo innych celow publicznych, jezeli cele te beda.
realizowane przez podmioty, dla kt6rych sa. to cele statutowe;

7) rzecz klubow i stowarzyszen sportowych;
8) cele uzytecznosci publicznej.

III. Przepisy kohcowe
§4.

Wykonanie uchwafy powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§5.
Uchwaia wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogioszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.


