
    

UCHWAŁA NR XXV/169/13 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 27 maja 2013 roku 

 

 

w sprawie stosowania stawek oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lipno w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 i 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   

i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 

52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 

217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, 

poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 

r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 

135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 

951, 1256, 1429, 1529,)   

Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się stosowanie stawek oprocentowania od rozłożonej na raty niespłaconej części 

ceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipno sprzedawanych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trybie 

bezprzetargowym lub w drodze rokowań na poziomie 1/3 części stopy redyskonta weksli 

stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

§ 3. Traci moc Uchwała I/125/98 Rady Gminy Lipno z dnia 25.03.1998 roku w sprawie 

stosowania umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Lipno w drodze bezprzetargowej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

 

 

 



    

Uzasadnienie 

 

Cena gminnych nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej lub w drodze 

rokowań może być rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z dyspozycją 

art.70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Rozłożona na 

raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej 

równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, o ile dana gmina 

nie podjęła uchwały w sprawie stosowania innych stawek. Takie rozwiązanie wprowadza 

powyższa uchwała. Z chwilą uchwalenia uchwały, wprawdzie mniejsze będą wpływy  

z oprocentowania rat z tytułu zbywanych nieruchomości w trybie bezprzetragowym oraz  

w drodze rokowań, ale mniejsze oprocentowanie zachęci do nabywania nieruchomości 

dotychczas dzierżawionych, wynajmowanych bądź mogących być przedmiotem 

ewentualnego zbycia, które poprzez swoje położenie, funkcję, kształt mogą być zbyte 

wyłącznie w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań. W związku z powyższym 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

  

 


