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UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 2016 r.

zmieniajaca uchwale w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomosci, ich
wydzierzawiania oraz oddawania w uzytkowanie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), Rada Miej ska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomosci, ich wydzierzawiania oraz oddawania
w uzytkowanie (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 115, poz. 1113), zmienionej uchwalami Rady
Miejskiej w Lodzi: Nr XXXVII/nO/08 z dnia 9 liI'ca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego __

--;;;;;;;;;:::::::::::;~;;N~r 246;-poz.-2218)~NrcI/9 8 5!09- z-Qnia-lS-=clutego 2009=r.-(BztJrt;=oWoj~L6azkiego~Nr -74,
poz. 702) , Nr XCII/1655/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj . L6dzkiego Nr 275,
poz. 2268), Nr XXV/407/11 z dnia 26 pazdziemika 2011 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 342,
poz. 3406), Nr XLI/806/12 z dnia 6 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj . L6dzkiego poz. 2066)
i Nr LIII/11 09/12 z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013 r. poz. 207) ,
wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymuja brzmienie:

"a) cele publiczne okreslone wart. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271
i 1579),

b) realizacje zadan inwestycyjnych wpisanych do budzetu Miasta Lodzi i Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Lodzi;";

2) w § 2:

a) dotychczasowa tresc oznacza sie jako ust. 1 i w tym ust. :

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) sprzedazy oraz oddaniu w uzytkowanie wieczyste podlegaja nieruchomosci
zabudowane i niezabudowane, wchodzace w sklad gminnego zasobu nieruchomosci,
kt6re wedhig obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nie sa przeznaczone na cele publiczne, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami;" ,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) przy sprzedazy lub oddaniu w uzytkowanie wieczyste nieruchornosci pod
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i zorganizowane jednorodzinne zasady
finansowania przez Miasto Lodz infrastruktury winny bye okreslone przed zbyciem

Projekt
-------------------------------------S-tr-on-a\p



nieruchornosci; ograniczenie to nie dotyczy nieruchomosci, na kt6rych - zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Lodz
nie bedzie realizowac infrastruktury z wlasnych srodkow finansowych;",

b) dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Sprzedaz w trybie bezprzetargowym prawa wlasnosci nieruchomosci na rzecz
uzytkownika wieczystego, bez wzgledu na jej wartosc, nie wymaga uzyskania
odrebnej zgody Rady Miejskiej w Lodzi.";

3) w § 3:

a) w pkt 6 uchyla sie lit. c,

b) w pkt 6 w lit. d kropke zastepuje sie srednikiern i dodaje sie pkt 7 w brzmieniu:

,,7) w przypadku, gdy Miasto Lodz jest wspolwlascicielem nieruchomosci oddanej
w uzytkowanie wieczyste, przepis6w pkt 2 nie stosuje sie.";

4) w § 8a:

a) w pkt 1 w lit. b srednik zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie lit. c w brzmieniu:

"c) stowarzyszenie ogrodowe powolane wylacznie w celu zakladania i prowadzenia
rodzinnych ogrod6w dzialkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r.
poz. 528);",
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,,2a) przedmiotem oddania w uzytkowanie sa nieruchomosci zabudowane
i niezabudowane, stanowiace wlasnosc Miasta Lodzi, niezbedne do prowadzenia przez
stowarzyszenie ogrodowe dzialalnosci okreslonej w art. 3 ustawy z dnia 13 'grudnia
2013 r. 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych;";

5) uchyla sie zalaczniki Nr 1 i 2 do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojew6dztwa Lodzkiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Lodzi

Proj ektodawca j est

Prezydent Miasta Lodzi

Tomasz KACPRZAK



UZASADNIENIE

W § 1 pkt 1 lit. a wprowadza sie zrniane polegajaca na uaktualnieniu publikatorow ustawy
o gospodarce nieruchornosciami oraz usuwa sie skrot "zwana dalej ustawa 0 gospodarce
nieruchornosciami'', Jest on zbedny z uwagi na fakt, iZ w dalszych paragrafach uchwaly
przywolywana jest pelna nazwa ustawy. Zatem, wskazany w § 1 pkt 1 lit. a skrot nie zostal
w uchwale wykorzystany i zasadne jest jego usuniecie.

W pkt 1 lit. b) wprowadza sie zmiane polegajaca na wskazaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Lodzi jako dokumentu okreslajacego przeznaczone do realizacji przez Miasto
Lodi zadania inwestycyjne.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wprowadzono obowiazek
sporzadzania przez jednostki samorzadu terytoriainego wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z
ww. ustawa, nieodzownym elementem wieloletniej prognozy fmansowej jest zalacznik do uchwaly,
w ktorym ujmuje sie w okreslonej strukturze wykaz przedsiewziec wieloletnich. Proponowana
zmiana wynika zatem z koniecznosci dostosowania do aktualnego nazewnictwa dokumentow
finansowych gminy, w zwiazku ze zmiana przepisow ustawy 0 finansach publicznych.

W § 2 dodaje sie ustep 2, w ktorym proponuje sie zwolnienie z obowiazku uzyskiwania
indywidualnej zgody Rady Miejskiej, na zbycie nieruchomosci w trybie bezprzetargowym, na rzecz
uzytkownika wieczystego, poniewaz:

------.-do::gminnego::zasobu:nieruchomosci:nalez'l~nieruchomo~ci~Is:lore:staI1oyvj'l:.wiasnose~gminy-i-n ie

zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste; oznacza to, ze z grninnego zasobu nieruchomosci sa
wylaczone te nieruchornosci, ktore znajduja sie juz w uzytkowaniu wieczystym (art. 24 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami),

• nieruchornosc gruntowa oddana w uzytkowanie wieczyste moze bye sprzedana wylacznie
uzytkownikowi wieczystemu; sprzedaz nastepuje w trybie bezprzetargowym; zatem jedynym
uprawnionym do nabycia prawa wlasnosci nieruchornosci oddanej w uzytkowanie wieczyste jest
jej uzytkownik wieczysty (art. 32 i 37 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy),

• cena nabycia nieruchornosci przez uzytkownika wieczystego nie moze bye nizsza
od wartosci wskazanej przez rzeczoznawce majatkowego, a wiec cena ta nie podlega
negocjacjom,

• w procedurze zbywania nieruchornosci (w tym rowniez na rzecz uzytkownikow wieczystych),
kazdorazowo stosuje sie zasady wymienione w § 2 pkt 4 uchwaly
Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. (warunkiem sprzedazy jest
uprzednie uzyskanie opinii wlasciwych jednostek, kom6rek i innych organ6w);

Przyjecie zaproponowanej zmiany do uchwaly Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2008 r. przyczyni
sie do efektywniejszej polityki w zakresie gospodarowania nieruchornosciarni, nie powodujac
jednoczesnie negatywnych konsekwencji dla budzetu Miasta.

W § 3 pkt 6 lit. c proponuje sie wykreslenie zapisu okreslajacego zasady rozkladania na raty
niesplaconej czesci ceny za przeniesienie udzialu Miasta Lodzi w nieruchornosci, podlegajacej
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej r6wnej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku sprzedazy bezprzetargowej cena, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z pozn. zm.), moze zostae
rozlozona na raty. Zgodnie z ust. 3 powyzszego przepisu, rozlozona na raty niesplacona CZySC ceny
podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej r6wnej stopie redyskonta weksli
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stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie natomiast z ust. 4 wojewoda w stosunku do
nieruchornosci stanowiacych przedmiot wlasnosci Skarbu Panstwa, a rada lub sejmik w stosunku do
nieruchornosci stanowiacych odpowiednio przedmiot wlasnosci gminy, powiatu lub wojewodztwa,
moga wyrazic zgody na zastosowanie, innej niz okreslona w ust. 3, stopy procentowej.

Rada Miejska w uchwale (systemowej) okreslila w § 3 oprocentowanie rowne stopie redyskonta
weksli. Obecnie stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski wynosi 1,75%.
Oprocentowanie kredytu przewyzsza znacznie obecna wysokosc stopy redyskonta weksli stosowana
przez Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami przepisy Dziahi II 
"Gospodarowanie nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc jednostki samorzadu terytorialnego"
stosuje sie z uwzglydnieniem przepisow 0 pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 107 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej, co do zasady zakazana jest
wszelka pomoc przyznawana przez panstwo czlonkowskie lub przy uzyciu zasobow panstwowych w
jakiejkolwiek formie, ktora zakloca lub grozi zakloceniem konkurencji przez sprzyjanie niektorym
przedsiebiorstwom lub produkcji niektorych towar6w, jezeli wplywa na wymiane handlowa rniedzy
paristwami czlonkowskimi.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wsparcie dla
podmiotu prowadzacego dzialalnosc gospodarcza podlega przepisom dotyczacym pomocy
publicznej, 0 He jednoczesnie spelnione sa nastepujace przeslanki:

udzielane jest ono przez panstwo lub ze srodkow panstwowych,
przedsiebiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na

ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okreslone przedsiebiorstwo lub przedsiebiorstwa
albo produkcje okreslonych towar6w),

- istnieje prawdopodobienstwo wplyniecia srodka pomocowego na wymiane handlowa
pomiedzypanstwamiczlonkowskimi,

- grozi zakloceniem lub zakloca konkurencje.

Zastosowanie pojedynczej stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, kt6ra wynosi obecnie
1,75% w sytuacj, gdy obecne oprocentowanie kredytu jest znacznie wyzsze, bedzie stanowilo
pomoc publiczna w przypadku spelnienia ww. przeslanek. Podkreslic nalezy, ze zapis zawarty w § 3
pkt 6 uchwaly dotyczy sytuacji faktycznej, w kt6rej zbycie udzialu miasta nastepuje na rzecz
wspolwlasciciela lub wspoluzytkownika wieczystego, a cena jest rozlozona na raty.

Biorac powyzsze pod uwage oraz w zwiazku z faktem, ze:
- wysokosc stopy procentowej moze zostac zmieniona za zgoda Rady Miejskiej;
- nieuzasadnione jest zastosowanie oprocentowania od niesplaconej czesci ceny wynikajacego z art.
70 ust. 3 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami (stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP,
tj. obecnie 1,75% w stosunku rocznym), w sytuacji gdy przedsiebiorcy zaciagajac kredyt na zakup
nieruchornosci w banku, placiliby oprocentowanie od niesplaconej kwoty wyzsze w stosunku
rocznym, proponuje wykreslenie § 3 pkt 6 lit. c z uchwaly dotyczacego zastosowania wysokosci
oprocentowania od niesplaconej czesci ceny r6wnego stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski , co da mozliwosc stosowania stopy wyzszej, nie udzielajac pomocy
publicznej przedsiebiorcorn, kt6rzy nabywaja udzialy od Miasta.

Jezeli podjeta zostala uchwala systemowa, okreslajaca zasady rozkladania na raty ceny
z tytulu przeniesienia udzialu Miasta w nieruchornosci, niezasadne jest podejmowanie uchwaly
indywidualnej w zakresie podwyzszania lub obnizania wysokosci oprocentowania.

W § 3 dodaje sie pkt 7, w kt6rym proponuje sie zwolnienie z obowiazku uzyskiwania
indywidualnej zgody Rady Miejskiej na sprzedaz, w przypadku, gdy Miasto jest wspolwlascicielem
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(wraz ze Skarbem Paiistwa lub irma jednostka samorzadu terytoriainego) nieruchornosci oddanej
w uzytkowanie wieczyste.

Do gminnego zasobu nieruchornosci naleza nieruchomosci, ktore stanowia wlasnosc gminy i nie
zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste; oznacza to , ze z gminnego zasobu nieruchomosci sa
wylaczone te nieruchomosci, ktore znajduja sie juz w uzytkowaniu wieczystym (art. 24 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchornosciami).

Udzial w nieruchomosci oddanej w uzytkowanie wieczyste moze bye sprzedany wylacznie
uzytkownikowi wieczystemu; sprzedaz nastepuje w trybie bezprzetargowym; zatem jedynym
uprawnionym do nabycia prawa wlasnosci udzialu w nieruchomosci jest jej uzytkownik wieczysty
(art. 32 i 37 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy) .

Cena nabycia udzialu w nieruchomosci przez uzytkownika wieczystego nie moze bye nizsza od
wartosci wskazanej przez rzeczoznawce majatkowego, a wiec cena ta nie podlega negocjacjom.

W procedurze zbywania udzialow w nieruchomosciach (w tym rowniez na rzecz uzytkownikow
wieczystych), warunkiem sprzedazy jest uprzednie uzyskanie opinii wlasciwych jednostek, komorek
i innych organow; jezeli udzial nie moze zostac sprzedany z uwagi np. na przeznaczenie w studium
uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Lodzi - pod droge, to
uzytkownik wieczysty jest zawiadamiany 0 braku mozliwosci pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

W § 8a proponuje sie rozszerzenie kregu podmiotow uprawnionych do nabywania
nieruchornosci Miasta Lodzi w uzytkowanie 0 stowarzyszenia ogrodowe, prowadzace na terenie
Miasta rodzinne ogrody dzialkowe w t:Qzumieniu przepisow ustawy. 0 rodzinnych ogrodach _
dzialKowycli

W zwiazku z wejsciem w zycie nowej ustawy 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych,
wprowadzajacej mozliwosc prowadzenia i zakladania Stowarzyszeii Ogrodowych na gruntach
Skarbu Paiistwa i jednostek samorzadu terytoriainego, zaistniala koniecznosc uregulowania zasad i
procedury wyposazania nowo- powstalych stowarzyszeii ogrodowych w tytuly do gruntu, na
ktorym realizowane i prowadzone beda rodzinne ogrody dzialkowe. Reguly te beda miec rowniez
zastosowanie do Stowarzyszeii Ogrodowych, ktore do chwili obecnej prowadza rodzinne ogrody
dzialkowe, a ktore nie maja uregulowanego prawa korzystania z nieruchomosci stanowiacych
wlasnosc Skarbu Paiistwa b'l.di jednostek samorzadu terytorialnego.

Nowa ustawa przewiduje wiele form prawnych przekazywania gruntow na rzecz
Stowarzyszeii Ogrodowych, tj. sprzedaz, oddanie w nieodplatne lub odplatne uzytkowanie na czas
nieoznaczony lub uzytkowanie wieczyste. Znaczace jest, iz ustawodawca przyj'l.l jako najbardziej
racjonalna forme wladania nieruchornosciami dla ogrodow dzialkowych prawo uzytkowania, co
potwierdzaja przepisy art. 75 i 76 ww. ustawy 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych.

W tej sytuacji najkorzystniejszym wydaje sie przyjecie jednolitego, systemowego rozwiazania
dla wszystkich ogrodow dzialkowych na terenie Miasta, zakladanych i prowadzonych przez
Stowarzyszenia ogrodowe, zgodnie z ustawa 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych z 2013 r.

Z tego wzgledu zasadnym jest wprowadzenie w § 8a uchwaly pkt 1 lit. c zawierajacego
rozszerzenie kregu podmiotow uprawnionych do uzyskania prawa uzytkowania nieruchornosci
Miasta Lodzi 0 stowarzyszenia ogrodowe, prowadzace rodzinne ogrody dzialkowe w rozumieniu
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40,
z pozn. zm.) oraz pkt 2a, ktory jest konsekwencja wprowadzenia ww. uregulowania.
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Uchwala Nr LIII/ll09/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 grudnia 2012 r. dokonano
gruntownej zmiany zasad dotyczacych wydzierzawiania nieruchornosci zawartych w paragrafie 5
uchwaly Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 lutego 2008 r. Po dokonanej zmianie
przestaly obowiazywac dotychczasowe zasady wydzierzawiania targowisk i teren6w pod handel
w sasiedztwie targowisk, do kt6rych to zasad odnosza sie wprost zalaczniki Nr 1 i Nr 2 zmienianej
uchwaly, W zwiazku z wykresleniem § 5 pkt 11 i 12, istnienie powyzszych zalacznikow jest
niezasadne, a ich tresc nieobowiazujaca, W celach porzadkowych nalezy zatem oba zalaczniki
z uchwaly usunac.
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