
.. 


Uchwala Nr LV11295/2018 
Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie nieruchomosci polozonej przy 
ul. Kochanowskiego w Rzeszowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz,!:dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poin. zm.) oraz art. 13 ust. 1 
i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121z poin. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puj e: 

§ 1 
Wyraza si~ zgod~ na wydzierzawienie Panstwu Lucynie i Ryszardowi Bratynskim na 
czas nieoznaczony nieruchomosci oznaczonej jako dzialka nr 28912 w obr. 207 0 pow. 
107 m2, po}ozonej przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie obj. KW RZIZ/0000040311, 
stanowi,!:cej wlasnosc Gminy Miasto Rzeszow. 

§2 
Wyraza si~ zgod~ na odst'I:Pienie od obowi,!:zku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierzawy nieruchomosci okreslonej w § 1 uchwaly. 

§3 
Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodnicz,!:cy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~j)ec 
Andrz~ Dec 



UZASADNIENIE 


Przedstawiona w uchwale nieruchomosc byla dotychczas dzierzawiona na 

podstawie umowy zawartej na okres 9 lat. Z wnioskiem 0 zawarcie kolejnej umowy 

dzierzawy wystqpili Panstwo Lucyna i Ryszard Bratynscy. Przedmiotowy teren 

zabudowany jest pawilonem. Bior1lc pod uwag~ fakt, ze dzierzawiona nieruchomosc 

zostala przez Dzierzawc6w zagospodarowana i jest w spos6b odpowiedni 

utrzymywana, proponuje si~ zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony 

z dotychczasowymi Dzierzawcami, co Gminie zapewni przychody z tyt. czynszu 

dzierzawnego i podatku od nieruchomosci. 

W zwi1lzku z powyzszym w celu realizacji plan6w dochod6w z maj1ltku gminy 

zaplanowanych w uchwale budzetowej na rok biez1lcy proponuje si~ wydzierzawic 

dzialk~ nr 289/2 obr.207 na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej. 
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