
UCHWAŁA nr XIII/94/08 

RADY GMINY W LUBRZY 

z dnia 30 kwietnia 2008r 

 

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 

lata. 

 

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

gminnym  ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy w Lubrzy uchwala co następuje : 

 

§ 1. 

   W uchwale Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany : 

1/  tytuł uchwały otrzymuje brzmienie : 

„ w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych 

oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.” 

2/ w § 16 ust. 1 i  2 otrzymują brzmienie :  

 - „1. Wójt Gminy Lubrza kierując się zasadami racjonalnej gospodarki mieniem oraz 

względami ekonomicznymi może wynająć lub wydzierżawić na okres dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowe zabudowane lub niezabudowane albo ich 

części, jeżeli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne plany inwestycyjne 

nie przewidują zmiany ich dotychczasowej funkcji lub gdy cele określone w planie nie będą 

realizowane w okresie krótszym niż 3 lata. 

-  „ 2. Zezwala się Wójtowi Gminy Lubrza na wydzierżawianie lub wynajem nieruchomości 

do 10 lat a w uzasadnionych przypadkach na okres dłuższy lub na czas nieoznaczony”. 

 

§ 2  

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza 

 

§ 3  

   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

         PRZEWODNICZĄCY 

         Rady Gminy w Lubrzy 

            Krzysztof Sobstyl 
 


