
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/71/08 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 22 grudnia 2008 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania 

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 37 ust. 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 

2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 

1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Rada Gminy Jodłowa uchwala, 

co następuje: 

§ l. W uchwale Nr V/13/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego z 2003 r. Nr 29, poz. 522 i Nr 131, poz. 1817, z 2008 r. Nr 

20, poz. 509) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3 załącznika do uchwały Nr V/13/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. Zasady nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jodłowa oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony dodaje się ust. 3 w 

brzmieniu: 

,,3. Rada Gminy może zwolnić w drodze odrębnej uchwały z obowiązku zbycia (sprzedaży lub oddania 

w użytkowanie wieczyste) w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na 

realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez 

podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

Stanisław Kapłon 

 

 

 

 

 

 


