
Uchwała Nr IX/       /07 

Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 25 października 2007 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592  z późn. zm.), Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

                                        

§ 1 

 
W uchwale Rady Powiatu Opolskiego Nr XII/86/00 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie 

zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Opolskiego 

Nr XVII/121/04 z dnia 22 września 2004 r. § 10  otrzymuje nowe brzmienie : 

„ § 10 

 Wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, a także zawieranie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, następuje na podstawie uchwały 

Zarządu Powiatu Opolskiego”.  

        

§  2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§  3 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

 
Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad nabycia, zbycia i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż trzy lata 
 

 W związku z wejściem w życie z dniem 22 października 2007 r. ustawy z dnia 24 sierpnia 

2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), wprowadzającej nowe uregulowania w 

gospodarce nieruchomościami, wystąpiła konieczność dokonania zmiany uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego Nr XII/86/00 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia 

i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 

trzy lata. 

Ustawa ta między innymi nowelizuje ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) w zakresie zasad nabycia, 

zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż trzy lata. Na skutek tej nowelizacji w art. 12 w pkt.8 lit „ a” otrzymała nowe 

brzmienie: 

 
„art.12 Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: 

.............................................. 

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, o 

ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; uchwała rady powiatu jest wymagana 

również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 

zawierają kolejne umowy , których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do 

czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za 

zgodą rady powiatu, 
................................................................” 

  

 Mając na uwadze powyższe, oraz właściwe wykonywanie zadań przez Zarząd Powiatu 

Opolskiego, w sprawach gospodarowania nieruchomościami Powiatu Opolskiego, został 

przygotowany niniejszy projekt uchwały, dokonującej zmiany zasad wydzierżawiania lub 

wynajmowania nieruchomości. 
 

 
 

 


