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UCHWAŁA NR XII/70/07 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 28 czerwca 2007r. 

 
w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 

na okres dłuższy niż trzy lata 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 
pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz  
art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Upoważnia się burmistrza do nabywania 
na własność gminy nieruchomości zabudowanych 
i niezabudowanych w celu realizacji jej zadań  
w szczególności: 

1) na cele inwestycji infrastrukturalnych; 

2) na potrzeby mieszkaniowe i podstawowej 
opieki zdrowotnej służących działalności so-
cjalnej, kulturalnej, oświatowej i sportowej; 

3) w celu regulacji stanu posiadania. 

2. Ceny nabywanych nieruchomości nie po-
winny być wyższe od cen aktualnie kształtujących 
się w obrocie wolnorynkowym. 

3. W uzasadnionych przypadkach burmistrz 
może dokonać zamiany nieruchomości stanowią-
cych własność gminy na nieruchomości stanowią-
ce własność lub będące w użytkowaniu wieczy-
stym osób fizycznych lub osób prawnych. 

                     Gorzów Wlkp., dnia 31 sierpnia 2007r.              Nr 87 
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