
 

UCHWAŁA NR XVII/94/2016 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z  dnia 15 marca 2016  roku 

 

w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego 

zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kępińskiego. 

 

Na podstawie  art. 12 pkt 8 lit. a  ustawy w dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz  § 3 pkt 1 załącznika Nr 3 do 

uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego (Dz. 

Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2012 r. poz. 2353) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia umowy 

dzierżawy, na okres 10 lat – nieruchomości położonej w mieście Kępnie, oznaczonej w 

operacie ewidencji gruntów jako działka nr 2103/1 o pow. 0,0065 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00060904/7, stanowiącą własność 

Powiatu Kępińskiego. 

 

 

                        § 2 
 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  Kępińskiego. 

 

        § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XVII/94/2016  

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 15 marca 2016 r. 

 

w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego 

zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Kępińskiego. 
 

             Dnia 29 lutego 2016 roku do tutejszego Starostwa wpłynął wniosek Pana Jacka 

Musiała zamieszkałego w Kępnie przy ul. Zielonej w sprawie wydzierżawienia na okres 10 

lat działki nr 2103/1 o pow. 0,0065 ha, położonej w mieście Kępnie, dla której Sąd Rejonowy 

w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00060904/7, stanowiącej własność 

Powiatu Kępińskiego.  

Rada Powiatu Kępińskiego w uchwale z dnia 09 lutego 2016 r. pozbawiła przedmiotową 

działkę kategorii drogi powiatowej. Na nieruchomości, którą wnioskodawca użytkuje od 1994 

roku usytuowany jest obiekt handlowy - kiosk spożywczo-warzywny będący jego własnością. 

Działka nr 2103/1 to poszerzenie w obrębie jezdni, które nie jest wykorzystywane jako pas 

drogi powiatowej a usytuowany na niej obiekt nie ogranicza w żaden sposób możliwości 

korzystania z drogi publicznej (chodnika). 

Zgodnie z § 1 załącznika Nr 3 do uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego – Zarząd Powiatu może wynajmować lub 

wydzierżawiać na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości lub na czas nieoznaczony 

nieruchomości które: 

- nie służą do realizacji zadań Powiatu określonych przepisami prawa lub wynikających                    

z planów i strategii rozwoju Powiatu, bądź do realizacji celów publicznych oraz 

- nie mogą być zagospodarowane przez powiatowe jednostki organizacyjne dla realizacji 

ich celów statutowych i nie zostały przeznaczone do zbycia.  

 

        Podstawę do działania w przedmiotowym zakresie stwarza art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) 

w którym jest zapisane m. in.: „ Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. 

Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.”. 

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1  załącznika Nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2012 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2012 r. poz. 

2353) – Zgoda Rady Powiatu jest wymagana w razie odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata lub na czas nieoznaczony. 

 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


