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UCHWAŁA NR CXVI/351/2017 

ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suwalskiego do oddania w najem 

oraz sporządzenia wykazu 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły 

Sportowe w Suwałkach lokal biurowy oznaczony nr 134 o powierzchni 15,2 m2 położony w budynku Starostwa 

Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 w Suwałkach stanowiący własność Powiatu Suwalskiego 

opisany szczegółowo w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 zostanie oddana w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. 

z przeznaczeniem na działalność statutową Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach. 

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu najmu w wysokości 1,00 zł netto za 1 m2 powierzchni lokalu. 

2. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia miesięcznych kosztów eksploatacji w wysokości określonej 

w umowie najmu. 

§ 4. 1. Wykaz z oznaczeniem nieruchomości objętej niniejszą uchwałą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

w Suwałkach (www.powiat.suwalski.pl). 

2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej 

powiat. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 
Starosta 

 

 

Szczepan Ołdakowski 

 

Wicestarosta 

 

 

Witold Kowalewski 

 

Członek Zarządu 

 

 

Sławomir Małachowski 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 

1595 i 2375. 
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Załącznik do uchwały Nr CXVI/351/2017 

Zarządu Powiatu w Suwałkach 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 

Nieruchomość 

z oznaczeniem KW 
Powierzchnia 

nieruchomości 
Opis nieruchomości 

przeznaczonej do oddania 

w najem 

Okres umowy  Miesięczna stawka 

czynszu najmu 
Sposób zapłaty 

1 2 3 4 5 6 
Nieruchomość 

oznaczona numerem 

działki 22845/11 

położona w Suwałkach 

przy  

ul. Świerkowej 

60 zabudowana 

budynkiem 

administracyjnym 

Nr KW 

SU1S/00047410/1 

15,2 m2 Lokal biurowy położony 

na I piętrze budynku 

Starostwa Powiatowego  

w Suwałkach 

wyposażony w instalację 

elektryczną  

i centralnego 

ogrzewania. 

Pomieszczenie biurowe 

przeznaczone do oddania 

w najem Powiatowemu 

Zrzeszeniu Ludowe 

Zespoły Sportowe 

w Suwałkach na 

działalność statutową 

Do dnia  

31 grudnia  

2020 r. 

1,00 zł netto za 

1 m2 
+ miesięczne 

koszty 

eksploatacji  

Miesięczny czynsz 

oraz miesięczne 

koszt eksploatacji 

płatne na podstawie 

miesięcznych faktur 

wystawianych przez 

wynajmującego 

 


