
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/598/14 

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/423/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych 

warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom 

organizacyjnym w trwały zarząd 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 roku z późn. zm.) - 

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Nr XXXI / 423 / 12 z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym 

jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd: 

1. § 8 pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie: „krótkotrwałego używania nieruchomości lub jej części, jeżeli 

okres na jaki zawarta ma być umowa nie przekracza 14 dni”. 

2. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Powiatu corocznie określa w drodze uchwały minimalne stawki 

netto czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości”. 

3. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W umowach zawieranych w trybie bezprzetargowym z podmiotami, 

określonymi w § 8 pkt 1) lit. a i b niniejszej uchwały, do ustalenia wysokości czynszu stosuje się stawki 

w wysokości minimalnej. W pozostałych przypadkach stawki minimalne uchwalone przez Zarząd stanowią 

stawki wywoławcze do przetargu, a przy zawarciu umów w trybie bezprzetargowym minimalne stawki 

wyjściowe do ustalenia wysokości czynszu”. 

4. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Na wniosek podmiotu, określonego w ust. 8 pkt 1) lit. a – d niniejszej 

uchwały, kierownik jednostki organizacyjnej może za zgodą Zarządu Powiatu obniżyć wysokość stawki 

minimalnej lub innej stosowanej stawki za najem lub dzierżawę lub odstąpić od naliczania czynszu z tytułu 

najmu lub dzierżawy”. 

5. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Obniżenia lub odstąpienia udziela się na okres nie dłuższy niż 1 rok. 

Ponowne obniżenie lub odstąpienie jest możliwe za zgodą Zarządu Powiatu”. 

§ 2. Inne zapisy Uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i kierownikom jednostek organizacyjnych, na 

rzecz których ustanowiono trwały zarząd. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

Powiatu Zawierciańskiego 

 

 

mgr inż. Adam Rozlach 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2466


		2014-04-17T07:48:05+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




