
UCHWA A Nr 164/5/XVII/08

Rady Miejskiej w I owej

z dnia  18 lipca 2008 r.

w sprawie: zasad wydzier awiania gruntów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) uchwala si ,
co nast puje:

§ 1. 1. Uchwa a dotyczy zasad wydzier awiania gruntów komunalnych:
a) na czas oznaczony d szy ni  3 lata;
b) na czas nieoznaczony;
c)  je eli  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat  strony  zawieraj  kolejne

umowy, których przedmiotem jest ten sam grunt.
       2. Przez u yte w uchwale zwroty, rozumie si

a) strefa op aty – wydzielony teren gminy I owa, okre lony w § 2 niniejszej uchwa y,
b) powierzchnia u ytkowa gruntu – powierzchnia dzier awy okre lona w umowie,
c) dzia ka ogrodowa – dzia ka lub cz  dzia ki u ytkowana rolniczo o powierzchni

do 500 m2 w cznie, wykorzystywana w szczególno ci na uprawy ogrodnicze;
ogródek przydomowy,

d) dzia ka rolna – grunty u ytkowane rolniczo o powierzchni powy ej 500 m2 do
10000 m2, po one na obszarze jednej dzia ki lub w kompleksie kilku dzia ek,
wykorzystywane w szczególno ci jako grunt orny lub u ytek zielony,

e) u ytek rolny – grunt orny lub trwa y u ytek zielony (pastwisko, ka) o
powierzchni co najmniej 10000 m2 po ony na obszarze jednej dzia ki lub w
kompleksie kilku dzia ek.

§ 2. Wydziela si  trzy strefy zró nicowanych op at minimalnych na terenie gminy:
a) Strefa  I –  rejon  trasy  A-18  (autostrada)  i  pasów  przyleg ych  do  niej  o  szeroko ci

200 m,
b) Strefa II – rejon administracyjny miasta I owa,
c) Strefa III – rejon obejmuj cy pozosta  cz  gminy, nie zaliczony do strefy I  ani

do strefy II.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz.
1218.



§ 3. 1. Ustala si  miesi czne minimalne stawki stosowane przy zawieraniu umów dzier awy
gruntów komunalnych pod lokalizacj  czasowych obiektów handlowych, us ugowych
i handlowo – us ugowych za 1 metr kwadratowy powierzchni u ytkowej gruntu na
terenie gminy i miasta I owa w nast puj cych wysoko ciach (za 1 metr kwadratowy
powierzchni u ytkowej gruntu)
1) strefa I - 16,67 z /m2

2) strefa II - 2,08 z /m2

3) strefa III - 1,15 z /m2

2. Roczne minimalne stawki bazowe stosowane przy zawieraniu umów dzier awy
gruntów komunalnych na cele rolne lub ogrodowe, bez wzgl du na stref  ich
po enia, wynosz :
1) dzia ka ogrodowa – 50 z otych bez wzgl du na powierzchni  u ytkow ,
2) dzia ka rolna – 50 z otych plus 1 grosz za ka dy metr kwadratowy powierzchni

ytkowej powy ej 500 m2 ,
3) u ytek rolny – 145 z otych plus 0,5 grosza za ka dy metr kwadratowy powierzchni

ytkowej powy ej 10000 m2.
3. Miesi czna minimalna stawka bazowa stosowana przy zawieraniu umów dzier awy

gruntów komunalnych na cele inne ni  okre lone w ust. 1 i ust. 2 wynosi  0,50 z /m2

powierzchni u ytkowej miesi cznie bez wzgl du na stref  ich po enia.
4. Minimalne stawki bazowe okre lony w ust. 1, 2 i 3 wyra one s  w kwotach netto (bez

podatku od warto ci dodanej VAT).

§ 4. 1. Koniec okresu dzier awy pod dzia ki ogrodowe, dzia ki rolne lub u ytki rolne
przypada w trakcie miesi ca wrze nia.

2. Dzier awa gruntu przeznaczonego na cele, o których mowa w ust. 1, nie mo e by
zawierana:
a) pod zasadzenia wieloletnie, w tym sady i szkó ki drzew,
b) pod trwa e plantacje,
c) pod jak kolwiek zabudow .

§ 5. 1. Okresem rozliczeniowym jest miesi c, kwarta  lub rok okre lony umow  dzier awy.
2. Termin p atno ci czynszu ustala si  w terminach:

1) do 15 dnia miesi ca – w przypadku miesi cznego okresu rozliczeniowego,
2) do 15 dnia pierwszego miesi ca okresu rozliczeniowego kwartalnego lub rocznego.

§ 6. Grunty komunalne oddaje si  w dzier aw  w drodze przetargu lub w drodze
bezprzetargowej.

§ 7. Oddanie gruntu komunalnego w drodze bezprzetargowej nast puje w przypadku:
1) gdy kandydatem na dzier aw  jest dotychczasowy w ciciel wyw aszczonej

nieruchomo ci niezabudowanej, który z  wniosek na dzier aw  tej nieruchomo ci
do czasu jej wykorzystania na cel, na który nast pi o wyw aszczenie,

2) gdy grunt zosta  zabudowany przez dotychczasowego dzier awc  i wska e on osob
jako kandydata do zawarcia nowej umowy dzier awy na ten grunt,

3) dzier awy gruntu pod dzia ki ogrodowe, dzia ki rolne lub u ytki rolne.



§ 8. Warunkiem zawarcia umowy na dzier aw  gruntu komunalnego w drodze
bezprzetargowej jest:
1) w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 1, brak jakichkolwiek innych

obowi zuj cych umów w dniu z enia wniosku o dzier aw  dotycz cych
wyw aszczonego gruntu,

2) w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 2:
a) dostarczenie wniosku o rozwi zanie umowy dzier awy przez dotychczasowego

dzier awc ,
b) dostarczenie wniosku od kandydata na dzier awc  gruntu po poprzednim

cicielu,
c) dostarczenie uwiarygodnionej kserokopii pozwolenia na budow  dotycz

nieruchomo ci wybudowanej na dzier awionym gruncie (z ewentualnym
za wiadczeniem o oddaniu nieruchomo ci do u ytku),

d) dostarczenie uwiarygodnionej kserokopii umowy cywilnoprawnej na sprzeda
nieruchomo ci wybudowanej na dzier awionym gruncie z potwierdzeniem
dokonania wymaganych op at i podatków z tym zwi zanych,

3) w przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 3, z enie wniosku na dzier aw  gruntu,
który do czasu jego zabudowy mo e by  u ytkowany rolniczo oraz w dniu

enia wniosku brak jest jakichkolwiek innych obowi zuj cych umów na ten
grunt; o pierwsze stwie zawarcia umowy dzier awy decyduje kolejno  z enia
wniosków.

§ 9. 1. Warunkiem zawarcia umowy na dzier aw  gruntu komunalnego w drodze
przetargowej jest z enie najkorzystniejszej oferty przetargowej.

2. Przedmiotem przetargu jest jednorazowa wp ata o prawo zawarcia umowy
dzier awy na grunt komunalny.

3. Przetarg og asza si  na grunt, na który z chwil  wej cia w ycie niniejszej uchwa y,
gmina nie ma zawartej prawnie wi cej innej umowy.

4. Przetarg og asza i organizuje Burmistrz a przeprowadza komisja w sk adzie od 3 do
7 osób powo ana przez Burmistrza. Burmistrz wyznacza przewodnicz cego komisji
który kieruje jej przewodnicz cy.

5. Przetarg og asza si  po wp yni ciu oferty dzier awy gruntu komunalnego.

§ 10. 1. W przypadku, gdy pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku, Burmistrz mo e bez
podania przyczyn odst pi  od przeprowadzenia drugiego przetargu.

2. Drugi przetarg organizuje si  po up ywie jednego miesi ca od dnia zamkni cia
pierwszego przetargu, lecz nie pó niej ni  w terminie do 6 miesi cy od dnia
zamkni cia pierwszego przetargu.

3. W przypadku nie doj cia do skutku drugiego przetargu, nie organizuje si  dalszego
post powania przetargowego.

§  11.  1.  Og oszenie  o  przetargu  zamieszcza  si  na  tablicy  og osze  w  siedzibie  Urz du
Miejskiego w I owej.

2. Og oszenie o przetargu powinno w szczególno ci zawiera :
1) informacje zawarte w wykazie nieruchomo ci przeznaczonych do dzier awy,

sporz dzonym zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o



gospodarce nieruchomo ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.  Nr 261 poz.
2603 2)

2) czas i miejsce przetargu,
3) wysoko  wadium, termin i miejsce jego wyp acania,
4) skutki uchylenia si  od zawarcia umowy dzier awy.

3. Burmistrz mo e odwo  og oszony przetarg na dzier aw  gruntu komunalnego
jedynie z uzasadnionej przyczyny, informuj c o tym niezw ocznie w formie

ciwej dla og oszenia o przetargu

§ 12. 1. Z przebiegu przetargu sporz dza si  protokó , który zamyka przetarg, a wygrywaj cy
przetarg zostaje wskazany jako kontrahent do zawarcia umowy dzier awy.

2. Protokó  z przeprowadzonego przetargu powinien zawiera  w szczególno ci:
1) termin i miejsce przetargu
2) oznaczenie gruntu wed ug ewidencji gruntu, a w przypadku cz ciowej

dzier awy dzia ki, szkic okre laj cy przedmiot dzier awy
3) wyszczególnienie osób dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu, wraz z

uzasadnieniem,
4) rozstrzygni cia podj te przez komisj  przetargow  wraz z uzasadnieniem,
5) najwy sz  cen  osi gni  w przetargu,
6) imi , nazwisko i adres lub nazw  albo firm  oraz siedzib  osoby ustalonej jako

osoba która wygra a przetarg
7) imiona i nazwiska przewodnicz cego i cz onków komisji przetargowej.

3. Protokó  z przetargu podpisuje przewodnicz cy komisji oraz wszyscy pozostali
cz onkowie komisji, którzy brali udzia  w czynno ciach przetargowych.

§ 13.  Przedmiotem przetargu mo e by  ca a geodezyjnie wydzielona dzia ka lub jej
funkcjonalnie wydzielona cz  powierzchni.

§ 14.  Cena wywo awcza w przetargu na dzier aw  gruntu komunalnego wyliczana jest
wed ug wzoru:

C = M x P x W
gdzie:
C – cena wywo awcza w przetargu na dzier aw  gruntu komunalnego,
M – powierzchnia gruntu, b ca podstaw  do naliczenia dzier awy,
P – kwota w z otych za jeden metr kwadratowy powierzchni gruntu okre lona jako

stawka minimalna w § 3, w przeliczeniu na jeden miesi c dzier awy
   W - wspó czynnik, który wynosi:
                - w pierwszym przetargu ............................ 10,0
                - w drugim przetargu ..................................   5,0

§ 15.  1. Wadium, wnoszone w gotówce, wynosi 20% ceny wywo awczej okre lonej wed ug §
14, jednak nie mniej ni  10 z otych.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005
r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr
220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.



2. W przetargu mog  bra  udzia  osoby, je eli wp ac  wadium w terminie wyznaczonym
w og oszeniu o przetargu.

3. Wadium zaliczane jest dla uczestnika przetargu, który przetarg wygra , na poczet
wp aty o której mowa w § 9 ust.2.

4. Wadium zwracane jest niezw ocznie po zamkni ciu przetargu  tym uczestnikom,
którzy przegrali przetarg lub wszystkim uczestnikom, je li przetarg nie doszed  do
skutku.

5. Wadium przepada, je eli w ci gu 14 dni od dnia  zamkni cia przetargu uczestnik
przetargu, który przetarg wygra , nie wp aci pozosta ej kwoty op aty, o której mowa
w § 9 ust.2 lub gdy w tym terminie b dzie uchyla  si  od podpisania stosownej
umowy dzier awy.

§ 16.  Uczestnikiem przetargu nie mog  by  osoby wchodz ce w sk ad komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom.

§ 17.  1. Umowa dzier awy z osob  wy onion  w drodze przetargu lub z kandydatem
okre lonym w drodze bezprzetargowej zawierana jest na czas okre lony, nie d szy
ni  10 lat.

2. Okres trwania umowy dzier awy mo e by  przed ony, w drodze odr bnych
aneksów do umowy, na kolejne okresy maksymalnie 10-letnie, o ile dzier awca

y do wydzier awiaj cego stosowny wniosek w terminie nie pó niejszym ni  na
dwa tygodnie przed ko cem trwania umowy.

3. Wydzier awiaj cy ma prawo odmowy przed enia terminu trwania umowy w
sposób okre lony w ust.2, je eli:
a) dzier awiony grunt jest planowany do wykorzystania w najbli szym czasie do

sprzeda y lub oddania w u ytkowanie wieczyste (trwa y zarz d) pod dzia alno
zgodn  z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzj  o warunkach
zabudowy,

b) dzier awca w dotychczasowym okresie trwania umowy narusza  jej
postanowienia, a w szczególno ci nie wnosi  terminowo op at za dzier aw
gruntu lub wykorzystywa  grunt w sposób odmienny ni  okre lony w umowie.

4. W przypadku odmowy przed enia trwania umowy dzier awcy, wydzier awiaj cy
jest obowi zany powiadomi  o tym dzier awc  w ci gu 10 dni od dnia wp yni cia
wniosku, o którym mowa w ust.2

5. Czas trwania umowy dzier awy przed anej zgodnie z ust. 2 nie mo e trwa
nieprzerwanie wi cej ni   29 lat.

§ 18. 1. Komisja przetargowa, powo ana przez Burmistrza na podstawie dotychczas
obowi zuj cych przepisów, dzia a do czasu powo ania nowej komisji na
podstawie § 9 ust. 4 niniejszej uchwa y.

2. Do spraw rozpocz tych i nie zako czonych podpisaniem umowy dzier awy przed
dniem wej cia w ycie niniejszej uchwa y stosuje si  przepisy dotychczasowe.

§ 19. 1. Dotychczas zawarte umowy dzier awy na grunty komunalne na podstawie
dotychczas obowi zuj cych przepisów zachowuj  swoj  moc prawn , z
zastrze eniem ust. 2.

2. Je eli aktualni dzier awcy, op acaj  ni sze stawki od stawek minimalnych
okre lonych w § 3, wydzier awiaj cy zaproponuje nowe stawki najpó niej z
dniem 1 pa dziernika 2008 roku.



§ 20. Trac  moc:
1) uchwa a Rady Gminy i Miasta w I owej Nr 15/2/II/98 z dnia 12 marca 1998 r. w

sprawie: zasad zawierania umów dzier awy gruntów komunalnych,
2) uchwa a Rady Gminy i Miasta w I owej Nr 62/3/XII/98 z dnia 18 grudnia 1998 r. w

sprawie:  zmiany  uchwa y  o  zasadach  zawierania  umów  dzier awy  gruntów
komunalnych,

3) uchwa a Rady Gminy i Miasta w I owej Nr 14/3/I/99 z dnia 12 lutego 1999 r. w
sprawie:  zmiany  uchwa y  o  zasadach  zawierania  umów  dzier awy  gruntów
komunalnych,

4) uchwa a Rady Gminy i Miasta w I owej Nr 76/3/IX/99 z dnia 15 listopada 1999 r. w
sprawie:  zmiany  uchwa y  o  zasadach  zawierania  umów  dzier awy  gruntów
komunalnych,

5) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 53/3/XIX/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad zawierania umów dzier awy gruntów
komunalnych,

6) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 122/3/XXIX/01 z dnia 15 listopada 2001 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad zawierania umów dzier awy gruntów
komunalnych,

7) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 18/4/III/02 z dnia 11 grudnia 2002 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad zawierania umów dzier awy gruntów
komunalnych,

8) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 95/4/XIII/03 z dnia 22 grudnia 2003 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad zawierania umów dzier awy gruntów
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 112, poz. 1927),

9) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 180/4/XXIII/04 z dnia 8 grudnia 2004 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad zawierania umów dzier awy gruntów
komunalnych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2005 r. Nr 16, poz. 263).

§ 21. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi.

§ 22.  Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego.


