
UCHWAŁA NR XIX/159/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zwolnienia z  obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 zm.: poz.1777, z 2016 r. poz.65), a także w oparciu o 
przepisy § 8 uchwały Nr X/96/2011  Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. 
Nr 125, poz. 1475; zm. Nr 125, poz. 1476), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki oznaczonej 
jako działka nr 439/131 arkusz mapy 1, obręb Brzezie o powierzchni 0.0838 h, objętej księga wieczystą nr 
OP1O/00058128/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu, na rzecz Koła Łowieckiego nr 1 „HUBERTUS”, 
bez zachowania obowiązku dokonania sprzedaży w drodze przetargu, z przeznaczeniem na cele publiczne, 
realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe, a który dochody przeznacza w całości na działalność 
statutową

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny nieruchomości opisanej w paragrafie 
pierwszym niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber

Id: E20AA9AE-D901-424B-A305-BA869D0D5D73. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XIX/159/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze notarialnej umowy sprzedaży, w 
drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stodoły, oznaczonej jako działka 
numer 439/131, położona w Brzeziu.

Zgodnie z § 8 uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki (nr X/96/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 
2011 r. Nr 125, poz. 1475), zmienionej uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06 października 2011 r. nr 
XI/110/2011 (Dz. Urz. Woj. Op. z 2011 r. Nr 125, poz. 1476), sprzedaż nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na rzecz długoletniego jej posiadacza (umowa użyczenia 
od 1996 roku), podmiotu, który realizuje cele publiczne, a cele te są dla niego celami statutowymi zaś dochody 
w całości przeznaczone na działalność statutową.

Koło Łowieckie nr 1 „HUBERTUS” w Opolu  jest kołem łowieckim w rozumieniu przepisów art.33 ust. 1 
Prawa Łowieckiego, czyli podmiotem powołanym do realizacji celów i zadań łowiectwa (cele statutowe). Przez 
„łowiectwo” należy rozumieć element ochrony środowiska przyrodniczego poprzez ochronę zwierząt łownych 
(zwierzyny)  i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej (art.1 Prawa łowieckiego). Innymi słowy, łowiectwo jest elementem 
ochrony środowiska, a więc mieści się w zakresie definicji celu publicznego w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami („….budowa i utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie 
środowiska…”).

Istotne jest, że  koło łowieckie prowadzi działalność z funduszy własnych, wpisowego, składek 
członkowskich, zapisów i darowizn oraz z dochodów z działalności gospodarczej, z tym ważnym 
zastrzeżeniem, że  dochód z działalności koła łowieckiego służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i 
nie może być przeznaczony do podziału między członków. Mienie koła również nie podlega podziałowi między 
członków. Takie rozwiązanie powoduje, że ustawowo koło łowieckie  wszystkie swoje przychody  nawet z 
działalności gospodarczej, ma obowiązek przekazać na cele statutowe.

Udzielenie bonifikaty dla bezprzetargowej sprzedaży na cele publiczne zgodnie z  art. 68 ust.1 pkt 1, nie 
zostało wymienione w rozdziale 10 zasad ustalania bonifikat – wspomnianej na wstępie uchwały, a więc może 
nastąpić tylko za zgodą Rady Gminy.
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