
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/333/2013 

RADY POWIATU W BOCHNI 

z dnia 27 września 2013 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/2000 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 września 2000 roku 

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XVI/127/2000 Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 września 2000 roku w sprawie 

określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  

na okres dłuższy niż trzy lata wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) publiczne określone w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); 2) związane 

z wykonywaniem zadań własnych powiatu, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)”.  

2) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przetarg przeprowadza się zgodnie z rozdziałem 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)”.  

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. O wydzierżawieniu, wynajęciu lub użyczeniu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu na okres dłuższy niż trzy lata decyduje Zarząd Powiatu ustalając warunki i czynsz  

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 2. Zarząd Powiatu może wydzierżawić lub wynająć 

nieruchomości powiatowe na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym tj. w drodze rokowań – w przypadkach, gdy najemca/dzierżawca nie zostanie wyłoniony 

w dwukrotnie przeprowadzonym przetargu na wynajem/dzierżawę nieruchomości, przy czym stawka 

czynszu przyjęta w rokowaniach nie może być niższa niż 50% stawki wywoławczej ustalonej  

do przetargu”.  

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Powiatu może obciążyć nieruchomości będące własnością 

Powiatu służebnościami gruntowymi, w tym służebnością przesyłu w przypadkach gospodarczo 

uzasadnionych za wynagrodzeniem rekompensującym ograniczenie tego prawa lub nieodpłatnie 

w przypadkach przewidzianych prawem”.  

5) skreśla się § 8.  

6) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  

poz. 651 z późn. zm.) oraz innych ustaw”.  
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7) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bochni.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni 

Jarosław  Marzec 
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