
UCHWAŁA  NR  62/VIII/2019 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia  28  marca  2019 r.  
 

 

w sprawie: 

              zmiany Uchwały Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 

roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 

nieoznaczony. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), i art. 13 ust. 1 i 3, art. 25, art. 37 i art. 67 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
 

W Uchwale Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w 

sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 

nieoznaczony, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale II, § 5 otrzymuje brzmienie: „Nabycie nieruchomości nie wymaga zgody 

Rady Miejskiej w Gostyninie, wyrażonej w formie uchwały niezależnie od wartości 

nabywanej nieruchomości.”; 

2) w Rozdziale III  § 6  ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zbycie nieruchomości, stanowiącej 

mienie Gminy Miasta Gostynina, nie wymaga zgody Rady Miejskiej w Gostyninie, 

niezależnie od jej wartości ustalonej w operacie szacunkowym.”; 

3) w Rozdziale III w § 6 skreśla się ust. 3 w całości. 

 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 
  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 



 

UZASADNIENIE 

 
 

Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 

kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy 

lata lub na czas nieoznaczony, podyktowane jest upoważnieniem Burmistrza do samodzielnego 

działania w zakresie przewidzianym niniejsza uchwałą, wynika z potrzeby usprawnienia 

procesu podejmowania ważnych decyzji w zakresie gospodarowania nieruchomościami 

wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy Miasta Gostynina jak i nabywania 

nieruchomości.   


