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UCHWAŁA NR LII/420/2018
RADY GMINY CZOSNÓW
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 czerwca
2017 roku w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXIX/301/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Wójt może nabywać nieruchomości gruntowe w przypadkach uzasadnionych interesem gminy za
cenę ustaloną w rokowaniach ze sprzedającym o wartości do 100 000 zł.
2. Jeżeli cena nieruchomości gruntowej przekracza kwotę określoną w ust. 1, wymagana jest zgoda
Rady Gminy.
3. Rokowania, o których mowa w ust. 1, mogą być podjęte, gdy w budżecie gminy przewidziane są
środki finansowe na nabycie nieruchomości gruntowych.”.
2. §6 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Upoważnia się Wójta do sprzedaży nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu nieruchomości
o wartości nieprzekraczającej 100.000 zł.
2. W przypadku wartości nieruchomości przekraczającej kwotę określoną w ust. 1 wymagana jest
zgoda Rady Gminy.”.
3. Tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie „Zamiana nieruchomości gruntowych.”
4. §11 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Wójta do obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości
gruntowych o wartości do 100.000 zł.
2. W przypadku nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000 zł. wymagana jest zgoda Rady
Gminy.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Bielecki

