UCHWALA Nr XXVIII /247/06
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorza^dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 34 ust. 6, ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281
poz. 2782; z 2005 r.Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459)
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nast^puje:
Uchwala okresla zasady gospodarowania nieruchomosciami Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie nabycia, zbycia, obciajzania, wydzierzawiania oraz najmowania na okres dhizszy niz
3 lata.
Przepisy ogolne

§ 1. Ilekroc w niniejszej uchwale jest mowa o:
I/ nabyciu, zbyciu, obcia^zaniu, dzierzawie, najmie nieruchomosci - nalezy przez to
rozumiec nabycie, zbycie, obcia^zanie, najem, dzierzaw^ wtasnosci nieruchomosci, uzytkowania
wieczystego, udzialow we wspohvlasnosci i prawie uzytkowania wieczystego,
21 jednostce organizacyjnej - nalezy przez to rozumiec powiatowq. jednostke_
organizacyjna^nie posiadaja^cq. osobowosci prawnej,
37 ustawie - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 zpozn. zm.),
47 powiecie - nalezy przez to rozumiec Powiat Piotrkowski.
§2. Uchwata okresla zasady gospodarowania nieruchomosciami stanowia^cymi wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego oraz zasady nabywania przez Powiat Piotrkowski nieruchomosci
do powiatowego zasobu nieruchomosci.

§ 3. Zarzajd Powiatu zobowia^zany jest do gospodarowania powiatowym zasobem
nieruchomosci w sposob zgodny z zasadami prawidlowej gospodarki, zgodnie z przepisami
prawa oraz postanowieniami niniejszej uchwaly, a w szczegolnosci:
I/ dokonywania wyboru formy prawnej przekazywania nieruchomosci osobom prawnym,
osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie posiadajqcym osobowosci prawnej
i podawania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do obrotu
cywilnoprawnego,
21 nabywania nieruchomosci na rzecz Powiatu Piotrkowskiego w przypadkach
uzasadnionych interesem powiatu.
Zasady nabywania, zbywania i obci^zania nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc
Powiatu Piotrkowskiego

§ 4. 1. Powiat moze nabywac nieruchomosci stanowia^ce wlasnosc lub pozostaja^ce
w uzytkowaniu wieczystym osob fizycznych i prawnych w drodze umow kupna, zamiany,
darowizny lub innych formach przewidzianych prawem w zwiazku z:
a/ koniecznoscia^ realizacji zadan wlasnych;
b/ obowiqzkami wynikajajcymi z przepisow szczegolnych.
2. Warunki nabycia nieruchomosci ustala si? w drodze rokowan.
3. W zakresie okreslonym w ust. 1 Zarzqd Powiatu upowazniony jest do zawarcia
odpowiednich umow.
4. Cena nabycia nie moze przekraczac wartosci nieruchomosci lub prawa ustalonego
przez uprawnionego rzeczoznawc^ majajkowego zgodnie z obowia^zuja^cymi przepisami.
§ 5. Zbycie nieruchomosci stanowia^cej wtasnosc Powiatu wymaga zgody Rady Powiatu.
§ 6. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, zawieranie umowy najmu
i dzierzawy, z wy^czeniem nieruchomosci oddanych w trwaly zarzajd, nalezy do kompetencji
Zarza^d Powiatu w oparciu o ustawy oraz niniejsza^ uchwa^.
§ 7. 1. Przy sprzedazy, oddaniu w uzytkowanie wieczyste, a takze oddaniu
w uzytkowanie, dzierzawy i najem nieruchomosci na czas dluzszy niz 3 lata Zarzajd Powiatu
przeprowadza przetarg. Lokale mieszkalne zbywane sa^ wediug zasad okreslonych w uchwale
Nr XVII/123/04 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 pazdziernika 2004 r.
w sprawie zasad sprzedazy w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach
stanowia^cych wtasnosc Powiatu Piotrkowskiego, boniflkat od ceny sprzedazy oraz przyznania
pierwszenstwa w nabywaniu tych lokali (Dz. Urz. z 2004 r. Nr 326, poz. 2779), zmienionej
uchwata^ Nr XIX/151/05 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 marca 2005 r.
(Dz. Urz. z 2005 r. Nr 195, poz. 1979).
2. W przypadkach przewidzianych prawem Zarzajd Powiatu przy transakcjach
wymienionych w ust.l moze stosowac tryb bezprzetargowy.

Zasady gospodarowania mieniem Powiatu Piotrkowskiego w zakresie najmu, dzierzawy
oraz zasad zbywania lokali

I. ZASADY NAJMU I DZIERZAWY LOKALI UZYTKOWYCH

§ 8. l.Najemcow, dzierzawcow i uzytkownikow na czas dluzszy niz 3 lata wylania si?
w wyniku przetargu przeprowadzonego na ustalenie rocznej lub miesi^cznej stawki czynszu oraz
spelnienia innych wymogow okreslonych w warunkach przetargu z zastrzezeniem ust. 3.
2. Zasady i warunki przetargow ustala kazdorazowo Zarza^d Powiatu.
3. Lokale uzytkowe, w ktorych realizowane sa^ zadania z zakresu opieki zdrowotnej
Zarza^d Powiatu moze wynajmowac bez przeprowadzania przetargu podmiotom realizuja^cym
te zadania bez wzgl^du na okres trwania umowy,
4. Pomieszczenia wspolne, piwnice i komorki zwia^zane z lokalem uzytkowym, a nie
sluzq.ce bezposredniej dzialalnosci gospodarczej nie podlegaja^ przetargowi, a stawki czynszu
okresla si? zgodnie z zasadami § 10.
5. Umowy najmu lokali uzytkowych z dotychczasowymi najemcami Zarza^d Powiatu
moze zawrzec w trybie bezprzetargowym, jesli najemca prawidlowo wywia^zywal si^
z warunkow dotychczasowej umowy i na 3 miesiajce przed jej wygasni^ciem zlozyl pisemna^
ofert^.
6. Lokal uzytkowy moze bye oddany w najem lub dzierzawy w trybie bezprzetargowym
jezeli ustawa tak stanowi.
§9. Najemca nie moze wnosic prawa najmu do spoiek cywilnych oraz do spoiek prawa
handlowego.
§ 10. Wyjsciowq. stawk^ czynszu dla lokali uzytkowych Zarza^d Powiatu ustala
uwzgl^dniaja^c stan techniczny i atrakcyjnosc polozenia lokali ze wzgl^du na ich przeznaczenie.
§ 11. W pierwszym przetargu przyjmuje si? stawk^ wyjsciow^ okreslon^ zgodnie z § 10.
Stawk^ wywolawcza^ czynszu w drugim przetargu Zarza^d Powiatu moze ustalic w wysokosci
nizszej niz okreslona w pierwszym przetargu. Niewylonienie najemcy lokalu uzytkowego
w drodze dwoch kolejnych przetargow daje prawo Zarzajdowi Powiatu do wynaj^cia lokalu
wedlug stawki ustalonej w drodze rokowan.

II. ZASADY SPRZEDAZY LOKALI UZYTKOWYCH

§ 12. Do sprzedazy mogq_ bye przeznaczone lokale uzytkowe znajduja^ce si?
w powiatowych budynkach jedno- i wielorodzinnych, powiatowych obiektach handlowouslugowych oraz budynki stanowia^ce odr^bna^ nieruchomosc, w ktorych znajduje sie, tylko jeden
lokal.
§ 13. Sprzedaz lokali nast^puje z jednoczesna, sprzedazy ulamkowej cz^sci gruntu
zwia^zanego funkcjonalnie z uzytkowaniem budynku.

§ 14. 1. Przyznaje sie_ pierwszenstwo do nabycia lokali uzytkowych w trybie
bezprzetargowym ich najemcom lub dzierzawcom uzytkuj^cym przedmiotowe lokale przez
nieprzerwany okres co najmniej 8 lat pod warunkiem, ze w ciqgu ostatnich 2 lat najemca lub
dzierzawca nie zalegat z zaptata^ czynszu dtuzej niz 30 dni i lokal nie jest potozony w budynku
przeznaczonym do remontu kapitalnego.
2. Wolne lokale sa^ sprzedawane w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy.
§ 15. Cene sprzedazy lokalu na rzecz dotychczasowych najemcow lub dzierzawcow ustala
Zarzqd Powiatu. Cena lokalu nie moze bye nizsza od jego wartosci ustalonej przez rzeczoznawc?
maja^tkowego.

III. ZASADY USTALANIA STAWEK CZYNSZU NAJMU LOKALI UZYTKOWYCH I DZIERZAWY
GRUNTOW

§ 16. 1. Stawki czynszu lokali stanowia^cych wtesnosc Powiatu Piotrkowskiego za 1m2
powierzchni uzytkowej lokali i dzierzawy gruntu ustala Zarza^d Powiatu.
2. Zarzajd Powiatu ustali stawki czynszu za 1m z uwzgle_dnieniem czynnikow
podwyzszaja_cych lub obnizajajcych ich wartosc uzytkowa^ a w szczegolnosci:
a/ polozenie budynku, np. centrum, peryferie, zabudowa zwarta lub wolnostoja^ca,
b/ polozenie lokalu w budynku np. kondygnacja,
c/ wyposazenie budynku i lokalu w urza^dzenia techniczne i instalacje,
d/ ogolny stan techniczny budynku.
3. Stawki czynszu Zarza^d Powiatu aktualizuje co najmniej raz na dwa lata.
§ 17. Wykonanie uchwafy powierza si$ Zarza^dowi Powiatu Piotrkowskiego.
§ 18. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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