
UCHWALA NR LV 11294/2018 
RADY MIAST A RZESZOW A 
z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na zawarCle umowy naJmu odstC}pienie 
od przetargowego trybu zawarcia umowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z paz. zm) art. 13 ust. 1 i art.3 7 
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. u. z 
2018 r., poz. 12] z paz. zm). 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala co nasttipuje : 

§ 1 
Wyraza siy zgody na zawarcie umowy najmu lokalu uzytkmvego 
polozonego w budynku przy ul. Skubisza 9 w Rzeszowie ( budynek przychodni ) 
z NZOZ LEKARZ Hejda, Sliwa i partnerzy do dnia 30 listopada 2042 r.. 
oraz odst'lpienie od obowi'lzku przetargowego zawarcia umowy najmu. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz'lcy 
Rady Miasta Rzeszowa 

W-.\ ).ec 
Andrzej Dec 



UZASADNIENIE 

Uchwalq Nr XXXVII1745112012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 wrzesnia 2012 r. , 

zostata \vyrazona zgoda na zawarcie umowy najmu i odstqpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy. 

Najemcy podpisali umowy najmu i umowy remontowe na okres 30 lat w zamian 

za sfinansowanie remontu budynku przychodni. 


11 Zesp6l Lekarzy Specjalist6w FEMINA wypowiedzial umowy n~Jmu umowy 

remontowq na lokal 0 pow. 101,11 m2 w w/w budynku. 

21 NZOZ LEKARZ Hejda, Sliwa i partnerzy, najemcy wynajmujqcy w tym budynku 


m2lokal 0 	 pow. 416,16 , poszerzq sw6j wynajem 0 powierzchniy 1 pokoju 
m2 m2~i . 20, 10 oraz pow. dodatkowej 14,70 , podpisujqc umowy najmu i umowy 

remontowq, na takich samych warunkach tj. do dnia 30 listopada 2042 r., w zamian 
za udzial w finansowaniu remontu budynku. 
31 Stawka czynszu obowiqzywac bydzie tak jak pozostalych najemc6w, waloryzowana 
corocznie 0 wskaznik inflacji okreslony na podstawie komunikatu GUS 


