
  

UCHWAŁA NR XVII/134/20 

RADY POWIATU W MOŃKACH 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu 

Monieckiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub  

na czas nieoznaczony 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 i poz. 284) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXI/125/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,  

w ten sposób, że § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Zarząd Powiatu ma prawo do zawierania umów dzierżawy lub najmu nieruchomości na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także kolejnych umów zawieranych po umowie 

zawartej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 

z zastrzeżeniem treści ust. 2. 

2. Wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości na czas dłuższy niż 10 lat wymaga zgody 

Rady Powiatu. 

3. Zarząd Powiatu ma prawo do zawierania, bez zgody Rady Powiatu, umów dzierżawy lub najmu 

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

zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, przy czym łączny czas 

trwania zawartych umów nie może przekroczyć 10 lat.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach. 

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu 

Dariusz Jaworowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 3010
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