
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/126/2012 

RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO 

z dnia 28 września 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Powiatu Złotoryjskiego  

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1 

i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-

dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 

ze zm.) w związku z art. 13, art. 14, art. 15, art. 25a, 

art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1, 

art. 70 ust. 2 i 4, art. 71, art. 72 ust. 2 i 3, art. 76 ust. 1, 

art. 84 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 8 pkt 2 w zw.  

z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 31, poz. 266 ze zm.), Rada Powiatu Złotoryjskiego 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Złotoryjskiego  

nr XXXIII/168/2001 z dnia 30 marca 2001 r. 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność powiatu złotoryjskiego, zmie-

nionej uchwałą nr XXXVIII/195/2001 z dnia 28 wrze-

śnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 11 w ust. 2:  

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) za nieruchomości 

gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe, na re-

alizację urządzeń infrastruktury technicznej 

i innych celów publicznych oraz działalność spor-

tową- 1% ceny",  

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) za nieruchomości 

gruntowe na działalność turystyczną- 2% ceny",  

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) za pozostałe nie-

ruchomości gruntowe - 3% ceny".  

2. w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Rozło-

żona na raty, nie spłacona część ceny podlega opro-

centowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej 

równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez 

Narodowy Bank Polski. Niespłacone raty podlegają 

zabezpieczeniu hipotecznemu".  

3. § 20 otrzymuje brzmienie: "§ 20. 1. Zasady 

dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych 

i użytkowych przyjmuje się jak w gminie właściwej 

ze względu na miejsce ich położenia.  

2. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni gruntów 

i lokali określonych w ust. 1 ustala Zarząd Powiatu 

w formie uchwały".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Złotoryjskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu:  

Zenon Bernacki 

 

  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 listopada 2012 r.

Poz. 3787
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