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1864 
 

UCHWAŁA NR XXXII/240/06 
RADY GMINY ZABÓR 

 
z dnia 12 października 2006r. 

 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zabór 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 
ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 
ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1,  
art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3, art. 84 ust. 3, art. 98a  
i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 
uchwała się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Zasady gospodarowania nieruchomo-
ściami stanowiącymi własność Gminy Zabór okre-
śla ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz niniejsza 
uchwała. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gmi-
ny Zabór; 

 

2) radzie gminy – należy przez to rozumieć Radę 
Gminy Zabór; 

3) gminie – należy prze to rozumieć Gminę Za-
bór; 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru-
chomościami. 

§ 3. 1. Gospodarowanie nieruchomościami sta-
nowiącymi własność gminy należy do wójta, który 
w szczególności: 

1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania 
nieruchomości prawnym, osobom fizycznym 
i jednostkom organizacyjnym nieposiadają-
cym osobowości prawnej i podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego; 

2) przeprowadza postępowanie przewidziane 
przepisami prawa w przypadku ustawowego 
lub wynikającego z uchwał rady gminy obo- 
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ązki przeprowadzenia 


