
Uchwała Nr XXXIV / 193 / 08 
Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 11 września 2008 r.  
   ( tekst ujednolicony na dzień 02 marca 2015 r.)

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Świebodzice.
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 a i pkt. 15, art. 40 ust.1 i 2 pkt.3, art. 41 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 13 
ust.2a, art. 14 ust.5, art.34 ust.6, art. 37 ust.3, art. 43 ust.6, art. 68 ust.1 i ust.2c, art. 68a, art. 
70 ust.4, art. 73 ust.3 i ust. 4, art. 76 ust.1, art. 84 ust. 3 i ust.4, art. 86, art. 98a ust.1, art. 104 
ust.1, art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi 
w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości, a także zasady nabywania do tego zasobu 
nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych. 
2. Zasady gospodarowania nieruchomościami, o których mowa w ust.1, określone w 
niniejszej uchwale obejmują także nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Świebodzice, na cele 
gospodarki rolnej i leśnej.
3. Postanowienia uchwały stosuje się odpowiednio w razie nabywania, zbywania, zamiany 
nieruchomości oraz oddawania w użytkowanie wieczyste między Gminą Świebodzice a 
jednostkami samorządu terytorialnego.
§2. W sprawach gospodarowania nieruchomościami nie zastrzeżonymi dla Rady Miejskiej w 
Świebodzicach w ustawie oraz w przepisach szczególnych lub w niniejszej uchwale, organem 
reprezentującym Gminę Świebodzice jest Burmistrz Miasta.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.),

2. gminie- bez bliższego określenia należy przez to rozumieć Gminę Świebodzice,
3. równoczesnym wykupie lokali- sytuację, w której wszyscy najemcy lokali 

mieszkalnych w danym budynku złożyli wnioski o nabycie lokalu mieszkalnego, po 
dniu 10 czerwca 1999r., a podpisanie umów sprzedaży tych lokali w formie aktów 
notarialnych nastąpi w sposób zorganizowany w tym samym dniu,

4. nabyciu, zbyciu, obciążeniu, dzierżawie nieruchomości- należy przez to rozumieć 
nabycie, zbycie, obciążenie, dzierżawę prawa własności, użytkowania wieczystego, 
udziałów we współwłasności i w prawie użytkowania wieczystego. 

§ 4. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świebodzice mogą być zbywane, 
oddawane w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, oddawane w użyczenie, w 
trwały zarząd oraz obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także mogą być 
przedmiotem aportu do spółek z udziałem Gminy Świebodzice oraz przekazywane jako 
wyposażenie tworzonych przez Gminę jednostek organizacyjnych i samorządowych osób 
prawnych oraz jako majątek tworzonych fundacji i stowarzyszeń.



2. Podstawę gospodarowania nieruchomościami podlegającymi niniejszej uchwale stanowią 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Świebodzice.
§ 5. 1. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice nie wymaga 
podejmowania odrębnych uchwał Rady Miejskiej z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Zgody Rady Miejskiej wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:  
    1) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu
        terytorialnego za obniżoną cenę, a także nieodpłatne oddawanie w użytkowanie
         wieczyste nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednostkom 
         samorządu terytorialnego,
    2) przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu
        terytorialnego w drodze darowizny,
    3) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek
        samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,
    4) przekazywanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,

          5) zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność
               nieruchomości oraz zamiana praw użytkowania wieczystego, o ile dokonywana
               jest między Gminą Świebodzice a Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu
              terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości
              zamienianych nieruchomości lub praw,
           6) wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek z udziałem Gminy Świebodzice
               w postaci prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
           7) przekazywanie nieruchomości jako wyposażenie tworzonych przez Gmin jednostek 
                organizacyjnych, samorządowych osób prawnych oraz jako majątek tworzonych 
                  fundacji i stowarzyszeń.
§ 6. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świebodzice sprzedaje się, oddaje w 
użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę lub najem w drodze przetargu na 
zasadach przewidzianych w ustawie. O zastosowanej formie przetargu decyduje Burmistrz 
Miasta.
       2. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świebodzice mogą być zbywane w drodze 
bezprzetargowej w przypadkach określonych w ustawie z uwzględnieniem ust. 3.
       3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne, jeżeli cele te 
realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi, zwolnienia z 
obowiązku zbycia w drodze przetargu nie stosuje się w przypadkach, gdy o nabycie 
nieruchomości wystąpi więcej niż jedna osoba prawna lub fizyczna spełniająca wymienione 
warunki. 

Rozdział II 
Zasady nabywania nieruchomości gruntowych do Gminnego Zasobu Nieruchomości

§ 7. 1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność innych jednostek 
samorządu terytorialnego, osób prawnych i fizycznych, a także znajdujących się w 
użytkowaniu wieczystym tych osób mogą być nabywane do Gminnego Zasobu 
Nieruchomości w szczególności w drodze:

1) umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste Gminy,
2) wywłaszczenia na rzecz Gminy,
3) zamiany lub darowizny albo, co do których Gmina uzyskała w tym trybie 
prawo użytkowania wieczystego,
4) pierwokupu,



5) podziałów oraz scalania i podziałów,
6) na skutek zrzeczenia się przez samorządową osobę prawną,
7) innych tytułów prawnych.

       2. Do Gminnego Zasobu Nieruchomości mogą być przyjęte także nieruchomości:
1) stanowiące własność Gminy, w stosunku do których wygasło prawo użytkowania 

          wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
            2) pozostałe po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach
                 prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych.
§ 8. Przy nabywaniu nieruchomości do Gminnego Zasobu Nieruchomości winno uwzględniać
się potrzeby zabudowy i rozwoju Gminy wynikające z miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, a także obowiązki wykonywania przez Gminę nałożonych 
na nią zadań publicznych.
§ 9. Nabywanie nieruchomości do Gminnego Zasobu Nieruchomości, nie wymaga zgody 
Rady Miejskiej wyrażonej w drodze odrębnej uchwały.

Rozdział III 
Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

§ 10.1. Przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży nieruchomości albo oddaniu w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gruntowej, uwzględnia się jej położenie oraz szczególne 
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz inne ważne 
powody uwzględniające słuszne interesy Gminy.
2. W użytkowanie wieczyste powinny być oddawane przede wszystkim następujące 
nieruchomości:

1) grunty niezabudowane,
2) zabudowane obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, 
nadbudowy, rozbudowy, kapitalnego remontu lub rozbiórki,
3) zabudowane obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy i remontu.

§ 11. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gruntowej następuje w trybie określonym w Rozdziale 4 ustawy.
§ 12.1. Do ustalenia cen sprzedaży nieruchomości stosuje się zasady określone w przepisach 
Rozdziału 8 ustawy oraz niniejszej uchwale. 
2. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej na cele określone w art. 
68 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy, Burmistrz Miasta może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej 
zgodnie z ustawą. Wysokość udzielonej bonifikaty nie może być jednak wyższa niż 95% 
ustalonej ceny nieruchomości.
3. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest zapłata całej ceny sprzedaży nieruchomości do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej jej własność, z zastrzeżeniem ust 4. Przepis ten nie dotyczy 
sprzedaży lokali mieszkalnych.
4. Zapłata ceny może być rozłożona na raty, których oprocentowanie wynosi 5 % w stosunku 
rocznym.
§ 12a. W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań, o których mowa w art. 70 
ust. 2 ustawy, rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości 
6 % w stosunku rocznym. 
§ 13. W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, ustaloną zgodnie 
z art. 67 ustawy cenę tej nieruchomości obniża się o 30%.
§14. Uchylony



§15. 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana 
wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
        2. Własność nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste może być 
            przeniesiona w drodze umowy między Skarbem Państwa a Gminą oraz między Gminą 
            a inną jednostką samorządu terytorialnego, za powiadomieniem jej użytkownika  
            wieczystego.
         3. Za nieruchomości wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 5 ustawy o gospodarce 
             nieruchomościami opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 6%ceny.

Rozdział IV 
Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę oraz wprowadzanie 

nieruchomości do obrotu na podstawie innych tytułów prawnych
§ 16. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być oddawane osobom fizycznym i 
prawnym w użytkowanie, najem, dzierżawę lub być przedmiotem obrotu na podstawie innych 
tytułów prawnych.
§ 17. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub wprowadzeniu do 
obrotu na podstawie innych tytułów prawnych uwzględnia się jej przeznaczenie w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planowane terminy realizacji zadań 
Gminy związanych z tymi nieruchomościami.
§ 18. Oddawanie nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie, najem, 
dzierżawę lub wprowadzenie do obrotu na podstawie innych tytułów prawnych następuje w 
drodze przetargowej lub bezprzetargowej według zasad określonych w ustawie oraz w 
niniejszej uchwale.
§ 19.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w 
użytkowanie, najem, dzierżawę lub wprowadzenie do obrotu na podstawie innych tytułów 
prawnych może nastąpić na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony. 
2. Jeżeli nieruchomość jest oddawana na czas oznaczony, okres obowiązywania umowy nie 
powinien być dłuższy niż trzy lata, zaś umowa cywilnoprawna na podstawie, której następuje 
oddanie nieruchomości winna przewidywać okoliczności jej rozwiązania przed upływem 
czasu, na który została zawarta w drodze jednostronnej decyzji Gminy.
§ 20. Szczegółowe warunki oddawania nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę lub 
na podstawie innego tytułu prawnego określa umowa zawarta pomiędzy Gminą a tą osobą lub 
odpowiednio inny akt prawny stanowiący podstawę do oddania tej nieruchomości, a w 
szczególności:
    1) oznaczenie osoby fizycznej, prawnej na rzecz której nieruchomość jest oddawana,
    2) oznaczenie nieruchomości,
    3) cel, na który nieruchomość jest oddawana,
    4) wysokość należnych Gminie opłat z tytułu oddania nieruchomości,
    5) czas, na który nieruchomość jest oddawana,
    6) umowne okresy wypowiedzenia umowy,
    7) ustalenie co do zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomość po wygaśnięci umowy. 

Rozdział V 
Sprzedaż nieruchomości lokalowych

§ 21. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do sprzedaży lokali stanowiących 
przedmiot odrębnej własności, w tym:

1. lokali mieszkalnych,



2. lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, 
zwanymi dalej "lokalami użytkowymi". 

§ 22. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu w domach wielolokalowych 
następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
§ 23. 1. Sprzedaż lokalu może nastąpić w celu zaspokojenia osobistych potrzeb właściciela i 
jego bliskich lub w celach komercyjnych.
2. Decyzje o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży podejmuje Burmistrz Miasta, kierując się 
także ważnymi interesami Gminy.
§ 24.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 nie podlegają sprzedaży lokale położone w budynkach:

1) uchylony
2) w których przewiduje się zmianę ich funkcji,
3) wpisanych do rejestru zabytków,
4) zakwalifikowanych do remontu kapitalnego

               a także
 5) lokale socjalne i lokale mieszkalne, których najem związany jest ze stosunkiem
     pracy.

        2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może podjąć
            decyzję  o sprzedaży, o których mowa w ust.1
§ 25.1. W przypadku zbywania lokali osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich 
nabyciu przysługuje:

1) najemcom lokali mieszkalnych, których najem nawiązany został:
a) na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu przed dniem 
12 listopada 1994 r., lub
b) na podstawie pisemnej umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony po dniu
określonym w pkt. a.
2) najemcom oraz dzierżawcom lokali wykorzystywanych na cele inne niż 
mieszkalne, 
spełniającym łącznie następujące warunki:
a) umowa odpowiednio najmu, dzierżawy została zawarta w formie pisemnej,
b) dotychczasowy czas najmu, dzierżawy trwa co najmniej jeden rok,
c) prowadzona w lokalu działalność jest zgodna z zawartą umową najmu, dzierżawy.

2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu lokalu przysługującego 
najemcom i dzierżawcom wymienionym w ust. 1 oraz osobom określonym w art. 34 ust. 1 
pkt. 1 i 2 ustawy, stosuje się kolejność wymienioną w ust.1 tego artykułu. 
3. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu budynków mieszkalnych lub użytkowych ich 
najemcom lub dzierżawcom, w sytuacji o jakiej mowa w art. 34 ust. 6a i 6b ustawy.
§ 26.1. Osoby uprawnione do pierwszeństwa w nabywaniu lokalu zawiadamia się na piśmie o 
przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w jego nabyciu, 
pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie 60 dni od doręczenia tego 
zawiadomienia.
2. Osoby, o których mowa w ust.1 korzystają z pierwszeństwa w nabyciu lokalu, jeżeli złożą 
oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
3. Sprzedaż lokali następuje w drodze przetargu lub bezprzetargowo, według 
zasad określonych w ustawie i niniejszej uchwale. Z zastrzeżeniem ust. 2 przepisy § 6 
uchwały stosuje się odpowiednio. 



§ 27. 1. Cenę zbycia lokalu ustala Burmistrz Miasta w oparciu o wartość lokalu określoną 
przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
         2. Cenę sprzedaży lokali w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy ustala się zgodnie
             z art. 67 ust. 3 ustawy.
§ 28.1. Zapłata za nabywany lokal może być dokonana w formie jednorazowej lub na raty.

  2. Lokale mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi według zasad 
określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece ( Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 1361 z późn. zm.).

   3. Z zastrzeżeniem ust.4 rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega umownemu
  oprocentowaniu w następującej wysokości:

       1)  w przypadku równoczesnego wykupu wszystkich lokali w budynku - 1% 
                   w stosunku rocznym,

       2)  w pozostałych przypadkach- 2% w stosunku rocznym.
         4. W przypadku sprzedaży lokali użytkowych umowna stawka oprocentowania od
             rozłożonej na raty nie spłaconej części ceny wynosi 10 % w stosunku rocznym.
§ 29. Przy sprzedaży lokali użytkowych stosowanie ustalonych w § 28 zasad dotyczących 
rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawki oprocentowania od niespłaconej części ceny 
nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. Nr 59 poz. 404 z późń. zm.). 
§ 30. Burmistrz Miasta może udzielać następujących bonifikat od ustalonej ceny sprzedaży 
lokali mieszkalnych:

1. w przypadku, gdy zapłata całej ceny sprzedaży lokalu następuje jednorazowo do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej jego własność: 
a)  95%- gdy następuje równoczesny wykup wszystkich lokali w budynku,
b)  85%- w pozostałych wypadkach,

2. w przypadku, gdy zapłata ceny sprzedaży lokalu następuje w ratach:
c)  75%- gdy następuje równoczesny wykup wszystkich lokali w budynku,

      d)  65%- w pozostałych przypadkach.

§ 31. Postanowień rozkładania ceny sprzedaży lokalu na raty oraz bonifikat nie stosuje się w 
przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, który:

1) posiada tytuły uprawniające do nabycia dwóch lub więcej lokali mieszkalnych,
2) uiszcza czynsz wolny.

§ 32. 1. W przypadku zbywania lokalu odpowiednio na rzecz najemcy, dzierżawcy, który za 
zgodą Gminy dokonał remontu kapitalnego lokalu, jego przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, 
jeżeli w wyniku tych prac nastąpiło wyodrębnienie lokalu przeznaczonego do sprzedaży - na 
poczet ceny sprzedaży tego lokalu zalicza się nakłady z tego tytułu faktycznie poniesione 
przez najemcę, dzierżawcę.
         2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli umowa najmu, dzierżawy lub inne 
             umowy dotyczące zbywanego lokalu stanowią inaczej.

Rozdział VI 
Zasady oddawania nieruchomości stanowiących własność Gminy we władanie 

jednostkom organizacyjnym
§ 33. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być oddawane jednostkom 
organizacyjnym w trwał zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczone na cele związane z ich 
działalnością. 



§ 34.1.Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia Burmistrz Miasta w drodze 
decyzji administracyjnej. 
2. W decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu Burmistrz Miasta może ustalić szczegółowe 
warunki korzystania z nieruchomości przez jednostkę organizacyjną. 
§ 35.1.Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny 
nieruchomości ustalonej zgodnie z przepisami ustawy. 
        2. W przypadku, gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd:
            1)  jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, 
                 opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową,
                 wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele nie związane z działalnością
                 zarobkową;

       2) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz na
           realizację innych celów publicznych, od opłat rocznych ustalonych zgodnie
               z  przepisami ustawy, burmistrz Miasta może udzielić bonifikaty obniżając
               wysokość tej opłaty nie więcej niż o 99%. 

3.Zasady udzielenia bonifikaty od opłat rocznych, określone w ust. 2, mają 
zastosowanie także do ustalania opłat z tytułu trwałego zarządu , który powstał z moc 
prawa. 

            4. Wysokość udzielonej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty, a także wysokość
                opłat i sposób zapłaty określa Burmistrz Miasta w decyzji o ustanowieniu trwałego
                zarządu. 

§ 36. 1. W przypadku oddawania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w najem, 
dzierżawę lub użyczenie, szczegółowe warunki korzystania z tej nieruchomości określa 
umowa zawarta pomiędzy Gminą a tą jednostką.
         2. Oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy w najem, dzierżawę 

        lub użyczenie następuje w drodze bezprzetargowej. 
Rozdział VII 

Opłaty adiacenckie
§ 37.1. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, Burmistrz Miasta może 
ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu.
         2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej, o której mowa w ust.1

 w  wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości. 
§ 38. 1. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń 
infrastruktury technicznej, Burmistrz Miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką 
z tego tytułu. 
          2. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 50 % różnicy między wartością, jaką 

   nieruchomość miała przed wbudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
   a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. 

Rozdział VIII 
Przepisy końcowe

§ 39. Traci moc Uchwała Nr XXXI/170/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
4 czerwca 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Świebodzice. 
§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 41. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa dolnośląskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 


