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Uchwala Nr LVI1298/2018 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na zamiany nieruchomosci 

Dzialaj,!c 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 pozn. zm.) i art. 15 ust.1 i 37 
ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 
z 2018 r. poz.121 z pozn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastypuje: 

§ l. 

Wyraza siy zgody na zamiany nieruchomosci polozonych w obrybie 207 Rzeszow
Srodmiescie: dzialki nr 904 0 pow. 0,0615 ha, objytej ksiyg,! wieczyst,! 
RZ 1 Z/OOO 16164/8, zabudowanej budynkiem przy ul. Jagiellonskiej 26, stanowi,!cej 
wlasnosc Gminy Miasta Rzeszow oraz dzialek nr 908/6 i 908/2 0 l'!cznej pow. 0,1987 
ha, objytych ksiyg,! wieczyst,! RZ1Z/00033201/5, zabudowanych budynkami przy 
ul. Jagiellonskiej 24, ktore po rozwi,!zaniu prawa wieczystego uzytkowania byd,! 
stanowily wlasnosc Gminy Miasta Rzeszow, na dzialki nr 90113 i 907/4 0 l'!cznej pow. 
0,0375 ha, objyte ksiyg,! wieczyst,! RZ1Z/0004885 114, zabudowane budynkiem przy 
ul. Poniatowskiego 14, stanowi,!ce wlasnosc Grupy Sokrates Sp. z o. o. z siedzib,! 
w Rzeszowie, dzialki nr 90l/5 i 903 0 l'!cznej pow. 0,0284 ha, objyte ksiyg,! wieczyst'! 
RZ1Z/0003319917, zabudowane budynkiem przy ul. Poniatowskiego 10, stanowi,!ce 
wlasnosc Andrzeja Madery oraz dzialky nr 902 0 pow. 0,0425 ha, objyt,! ksiyg,! 
wieczyst,! RZ1Z/00147046/2, stanowi,!c,! wlasnosc MA Investment Sp. z o. o. 
z siedzib,! w Rzeszowie, na ktorej powstanie budynek biurowy. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz'!cy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~~ 
AndrzJj Dec 
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UZASADNIENIE 


Na dzialkach nr 904, 908/6 i 90812 0 lqcznej pow. 0,2602 ha, polozonych w obrybie 
207 Rzesz6w-Sr6dmiescie MA Investment Sp. z o. o. planuje inwestycjy. 

Nabycie na rzecz Gminy Miasta Rzesz6w dzialek nr 901/5, 903 i 902 0 lqcznej pow. 
0,0709 ha, polozonych w obrybie 207 Rzesz6w-Sr6dmieScie (wraz z budynkiem przy 
ul. Poniatowskiego 10 i budynkiem biurowym) jest niezbydne dla potrzeb Miejskiego 
Osrodka Pomocy Spolecznej. 
Natomiast dzialki nr 901/3 i 907/4 w obrybie 207 Rzesz6w-Sr6dmiescie, zabudowane 
budynkiem przy ul. Jagielloflskiej 26 bydq przeznaczone na nowq siedziby Estrady 
Rzeszowskiej. 
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Legenda: 

K><5<I dzialki Gminy Miasta Rzeszow 

Ej dzialki Grupy Sokrates Sp. z o. o. 

~ dzialki Andrzeja Madery 

III , , , II dzialka MA Investment Sp. z o. o. 
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