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Poz. 2505
UCHWAŁA NR XXIX/253/14
RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2014 roku

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Tatrzańskiego
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a w związku z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1, art. 25b
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.) RADA POWIATU TATRZAŃSKIEGO uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady gospodarowania nieruchomościami Powiatu Tatrzańskiego w brzmieniu
stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego

mgr inż. Edward Tybor
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/253/14
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI POWIATU TATRZAŃSKIEGO
§ 1. 1. Uchwala się zasady gospodarowania nieruchomościami Powiatu Tatrzańskiego w zakresie
wydzierżawiania lub wynajmowania, na czas oznaczony nie dłuższy niż 6 lat oraz zasady zawierania
po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość na okres nie dłuższy niż 3 lata.
2. Zasady określone w ust. 1 dotyczą umów, których wartość czynszu przy zawieraniu umowy
nie przekracza kwoty 1000 zł.
3. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) ustawie o gospodarce nieruchomościami – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
2) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Tatrzański,
3) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Tatrzańskiego,
4) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Tatrzańskiego.
4. Zarząd Powiatu gospodaruje nieruchomościami kierując się społeczno – gospodarczym przeznaczeniem
składników mienia, zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki, zapewniając realizację zadań publicznych
i interesów wspólnoty samorządowej Powiatu.
5. Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu, który o ile odrębne przepisy
oraz przepisy niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, decyduje i składa oświadczenia woli w sprawach
wydzierżawiania lub wynajmowania, na czas oznaczony nie dłuższy niż 6 lat oraz zawierania po umowie
dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość na okres nie dłuższy niż 3 lata.
6. Zasady określone w ust. 5 dotyczą umów, których wartość czynszu przy zawieraniu umowy
nie przekracza kwoty 1000 zł.
7. Zarząd Powiatu może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej, w tym posiadającej osobowość
prawną, do wynajmowania lub wydzierżawiania na czas oznaczony do 3 lat, znajdujących się w jej dyspozycji
nieruchomości stanowiących własność Powiatu lub ich części.
§ 2. 1. Oddanie nieruchomości w dzierżawę oraz najem może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy nie jest ona
niezbędna do realizacji zadań Powiatu i nie została przeznaczona do zbycia.
2. Zawarcie umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości będącej własnością Powiatu, zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami i z zastrzeżeniem przewidzianych w niej wyjątków, winno być poprzedzone
przeprowadzeniem przetargu.
3. Zarząd Powiatu może ustalić regulamin przeprowadzenia przetargów i rokowań.
4. Wysokość stawek czynszu dla umów dzierżawy lub najmu nieruchomości lub ich części stanowiących
własność Powiatu określa Zarząd Powiatu w drodze odrębnej uchwały.
5. W przypadku ustalenia stawki czynszu najmu lub dzierżawy w drodze przetargu, stawka określona
w ust. 4 jest stawką wywoławczą.
6. Umowę dzierżawy lub najmu nieruchomości zawiera się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
7. W umowie, o której mowa w ust. 6, należy w szczególności:
1) określić czas, na który umowa została zawarta;
2) określić wysokość, formę i termin płatności oraz zasady wypowiadania lub waloryzacji czynszu;
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3) zastrzec, iż dzierżawca lub najemca mogą wprowadzać ulepszenia i zmiany w przedmiocie umowy tylko
za zgodą Zarządu Powiatu;
4) zastrzec, iż dzierżawca lub najemca nie mogą bez pisemnej zgody Zarządu Powiatu podnajmować
przedmiotu umowy osobie trzeciej;
5) ustalić warunki rozwiązania umowy.
8. Z czynności wydania i odbioru wynajmowanej lub wydzierżawianej nieruchomości należy spisać
protokół określający stan nieruchomości.
9. Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres, o którym mowa w § 1 ust. 4 Zarząd
może odstąpić od obowiązku przetargowego zawarcia tych umów w następujących przypadkach:
1) zawierania kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami lub najemcami, na ich wniosek,
o ile poprzednie umowy zawarte były przez Zarząd w trybie przetargu,
2) zawarcia umowy ze współmałżonkiem, zstępnym lub wstępnym w wypadku śmierci, przejścia
na emeryturę lub rentę dotychczasowego najemcy lub dzierżawcy, o ile osoba ta przejmie wszelkie prawa
i obowiązki dotychczasowej strony stosunku prawnego oraz będzie kontynuowała działalność prowadzoną
dotychczas w nieruchomości,
3) zawierania umów z organizacjami pożytku publicznego.
10. Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres, o którym mowa w § 1 ust. 4 Zarząd
może odstąpić od obowiązku przetargowego zawarcia tych umów w przypadku wpływu tylko jednej oferty.
§ 3. Dla najmu lub dzierżawy przez Zarząd Powiatu nieruchomości Powiatu nie objętych niniejszymi
zasadami wymagana jest zgoda Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego

mgr inż. Edward Tybor

