
UCHWALA NR XXIV/153/16 
RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 29 wrzesnia 2016 r. 

w sprawie okreslenia szczegoJowych warunkow korzystania z nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc 
Gminy Zapolice, oddanych w trwaly zarzad gminnym jednostkom organizacyjnym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomosciami (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016 r. poz. 65) Rada Gminy Zapolice uchwala, 
CO nast^puje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwala reguluje szczegolowe warunki korzystania z nieruchomosci stanowi^cych 
wlasnosc Gminy Zapolice, oddanych w trwaly zarzad gminnym jednostkom organizacyjnym, w tym zwlaszcza 
zasady najmu, dzierzawy albo uzyczenia tych nieruchomosci lub ich cz^sci. 

2. Trwaty zarzad jest form^ prawnq wladania nieruchomosciami stanowi^cymi wlasnosc Gminy Zapolice 
przez jednostki organizacyjne gminy nie posiadaj^ce osobowosci prawnej, zwane dalej ,jednostkami 
organizacyjnymi". 

§ 2. Jednostka organizacyjna, ktorej oddano nieruchomosc w trwaly zarzad, jest zobowi^zana do 
gospodarowania t^ nieruchomosci^ w sposob zgodny z zasadami prawidlowej gospodarki, utrzymywania jej w 
naiezytym stanie technicznym i estetycznym zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami 
powszechnie obowi^zuj^cymi, a w szczegolnosci przepisami Prawo budowlane. 

§3. 1. Jednostka organizacyjna ma prawo do zabudowy oddanej w trwaly zarzad nieruchomosci jesli 
zabudowajest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowan i 
kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczenie nieruchomosci jest zgodne z zakresem 
dzialalnosci danej jednostki. 

2. Zabudowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa lub remont obiektow budowlanych na 
nieruchomosciach oddanych w trwaly zarzad moze bye dokonywana tylko wowczas, gdy w budzecie Gminy 
Zapolice zostan^ zaplanowane srodki na ten cel. 

3. Celem uzyskania zgody na zagospodarowanie nieruchomosci w sposob wskazany w ust. 2, jednostka 
organizacyjna sktada do Wojta Gminy Zapolice wniosek, w ktorym okresia w szczegolnosci: rodzaj, zakres, 
szacunkowy koszt i sposob finansowania oraz termin przeprowadzenia planowanej inwestycji. 

4. W kazdym przypadku na zagospodarowanie nieruchomosci w sposob wskazany w ust. 1 i 2 wymagana 
jest zgoda Wojta Gminy Zapolice. 

5. W przypadku planowanej zabudowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub remontu 
przez Gmin? Zapolice nieruchomosci oddanej w trwaly zarzad. Wojt Gminy Zapolice informuje kierownika 
jednostki organizacyjnej o planowanych inwestycjach w formie pisemnej co najmniej na 6 miesi^cy przed ich 
rozpocz^ciem. 

§4. 1. Jednostka organizacyjna ma prawo wynajmowania, wydzierzawiania i uzyczania pozostajqcych w 
jej trwalym zarz^dzie nieruchomosci lub ich cz^sci w przypadku gdy: 

1) jednostka organizacyjna nie moze w calosci zagospodarowac nieruchomosci oddanej w trwaty zarzad, a 
udost^pnienie nieruchomosci osobom trzecim jest uzasadnione; 

2) funkcje realizowane na nieruchomosci b^d^ funkcjami uzupelniaj^cymi dla jednostki organizacyjnej, a 
ktorych sama nie moze wykonywac. 
2. Wynajmowanie, wydzierzawianie i uzyczanie nieruchomosci lub ich cz^sci nie moze ograniczac 

mozliwosci realizacji zadan jednostki organizacyjnej. 
§5. l .Oddanie przez jednostk? organizacyjna nieruchomosci w najem lub dzierzawf nast^puje w drodze 

przetargu zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomosciami. 
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2. Kierownik jednostki organizacyjnej, ktora zamierza oddawac nieruchomosc w najem lub dzierzaw? 
musi: ; - -

1) okreslic rodzaj i form? przetargu; 
2) powolac komisj? przetargow^ i opracowac regulamin przetargu; 
3) podac do publicznej wiadomosci ogloszenie o przetargu; ' 
4) przeprowadzic, wraz z komisjq post?powanie przetargowe. 

§ 6. Jezeli w wyniku przetargu nie zostanie wytoniony zaden oferent, nieruchomosc moze zostac wynaj?ta 
lub wydzierzawiona w trybie bezprzetargowym. 

§ 7. Odst?puje si? od przeprowadzenia przetargu w przypadku zawierania umowy dzierzawy nieruchomosci 
z przeznaczeniem na umieszczenie nosnikow reklamowych na okres do lat trzech, zgodnie z zasadami 
okreslonymi przez Wojta Gminy Zapolice oraz w przypadku zawierania umow najmu w trybie godzinowym o 
ktorym mowa w § 10 ust. 5. 

§ 8. 1. Uzyczenie nieruchomosci lub ich czfsci moze nastgpic tylko na cele n iezwi^ane z dzialalnosci^ 
gospodarcz^ na rzecz: 

1) innej jednostki organizacyjnej Gminy Zapolice; 
2) organizacji nie zaliczonych do sektora fmansow publicznych i niedzialaj^cych w celu osi^gni?cia zysku, 

realizuj^cych zadania wlasne gminy; 
3) organizatorow imprez zleconych przez gmin? lub odbywaj^cych si? pod patronatem wojta gminy; 
4) organizatorow imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z wqjtem gminy; 
5) organizatorow realizuj^cych zadania w ramach umow o partnerstwie i wspolpracy zawartych z gminq; 
6) organizacji osob niepetnosprawnych, po uzyskaniu zgody Wojta Gminy Zapolice. v . 

2. Bior^cy w uzyczenie zobowi^zany jest ponosic wszelkie optaty zwiqzane z przedmiotem uzyczenia. 
§ 9. Eksploatacja i prowadzenie dzialalnosci na nieruchomosci lub jej cz?sci oddanej w najem, dzierzaw? 

lub uzyczenie odbywac si? b?dzie w calosci na koszt i ryzyko najemcy, dzierzawcy lub bior^cego w uzyczenie. 
§ 10. 1. Umowy najmu, dzierzawy lub uzyczenia musz^ bye sporz^dzone w formie pisemnej z 

zastosowaniem postanowieii Kodeksu Cywilnego i postanowien wynikaj^cych z niniejszej uchwaly. 
2. Kierownik jednostki organizacyjnej moze zawrzec umow? najmu, dzierzawy lub uzyczenia na okres do 

trzech lat - z jednoczesnym zawiadomieniem Wojta Gminy Zapolice co najmniej na 14 dni przed planowanym 
zawarciem umowy. 

3. Zawarcie umowy najmu, dzierzawy lub uzyczenia nieruchomosci lub jej cz?sci oddanej w trwaly zarzad 
na czas oznaczony dluzszy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony, przed uzyskaniem zgody Rady Gminy 
Zapolice, wymaga uprzedniej zgody Wojta Gminy Zapolice. Zgoda jest wymagana takze w przypadku, gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony, strony zawierajq kolejne umowy, ktorych przedmiotem jest ta sama 
nieruchomosc. 

4 . 0 wyrazenie zgody kierownik jednostki organizacyjnej wyst?puje co najmniej na 30 dni przed 
planowanym zawarciem umowy. 

5. Zawieranie umow najmu nieruchomosci lub jej cz?sci na godziny przez kierownika jednostki 
organizacyjnej, nie wymaga zawiadomienia ani zgody Wojta Gminy Zapolice, o ile czas najmu nie przekracza 
8 godzin na dob?. 

6. W przypadku gdy czas najmu przekracza 8 godzin na dob?, kierownik jednostki organizacyjnej musi 
zawiadomic Wojta Gminy Zapolice co najmniej na 7 dni przed planowanym zawarciem umowy. 

§ 11. Wysokosc czynszu za najem lub dzierzaw? nieruchomosci lub ich cz?sci w tym stawki czynszu z 
tytulu najmu godzinowego ustala kierownik jednostki organizacyjnej w drodze zarz^dzenia jednoczesnie 
przekazuj^c kopi? zarz^dzenia Wojtowi Gminy Zapolice. 

§12. l . W umowie najmu winno bye okreslone przeznaczenie wynajmowanych nieruchomosci lub ich 
cz?sci. 
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2. Umowa najmu powinna ponadto zawierac nast?puj^ce postanowienia: 
1) najemca moze wprowadzic zmiany, ulepszenia przedmiotu najmu tylko za pisemn^ zgod^ wynajmuj^cego, 

dodatkowo umowa winna okreslac sposob rozliczen z tego tytulu; 
2) najemca z o b o w i ^ j e si? nie podnajmowac przedmiotu najmu, ani oddawac go do bezplatnego uzywania 

osobie trzeciej bez pisemnej zgody wynajmuj^cego; 
3) najemca, oprocz czynszu jest obowi^zany do uiszczania oplat za swiadczenia zwiqzane z eksploatacja 

przedmiotu najmu, w tym oplat publicznoprawnych; 
4) za mienie Gminy Zapolice zniszczone podczas wynajmowania nieruchomosci lub ich cz?sci 

odpowiedzialnosc ponosi najemca; 
5) za uszczerbki na zdrowiu powstale podczas wynajmowania nieruchomosci lub ich cz?sci odpowiedzialnosc 

ponosi najemca; 
6) w umowie najmu zawartej na czas okreslony winna bye zastrzezona mozliwosc jej rozwi^zania w 

przypadku, gdy przedmiot najmu stanie si? niezb?dny jednostce organizacyjnej do realizacji jej celow 
statutowych. 
3. Jednostka organizacyjna sprawujaca trwaly zarzqd nieruchomosci^ moze wypowiedziec kazd^ umow? 

najmu lub dzierzawy za zgod^ Wojta Gminy Zapolice, z zachowaniem trzymiesi?cznego okresu 
wypowiedzenia. 

4. Bez zgody Wojta Gminy Zapolice jednostka organizacyjna ma prawo rozwi^zac kazd^ umow? ze 
skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy: 

1) najemca lub dzierzawca korzysta z przedmiotu najmu lub dzierzawy w sposob sprzeczny z warunkami 
umowy; 

2) zaleglosci z zaplat^ czynszu przekraczajq dwa peine okresy platnosci; 
3) nieruchomosc lub jej cz?sc zostala oddana osobom trzecim do korzystania bez uzyskania zgody. 

5. Postanowienia ust. 1-4 stosuje si? odpowiednio do umow dzierzawy i uzyczenia. 
§ 13. Wszelkie zgody Wojta Gminy Zapolice zwi^zane z niniejszq uchwaly wymagaj^ formy pisemnej. 
§ 14. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 
§ 15. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym 

Wojewodztwa Lodzkiego. 
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