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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli Śródmieście Północ                     
i Śródmieście Południe , które odbyło się w dniu 21 września  2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Północ – Elżbieta Pietraszek  

  Przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Południe – Janusz Samborski 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sieńko  

 Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa  

 Radni Rady Miasta Rzeszowa 

 
Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisława Sienko dotycząca 
najważniejszych inwestycji w mieście. 

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedli. 
 

Ad.1 

Wybrane projekty będące w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków UE: 

 

Projekty planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007 – 2013 

 „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 

 „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. 

Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę, na fakt iż celem tego projektu jest 

kompleksowe rozwiązanie problemów funkcjonowania komunikacji zbiorowej na 

terenie miasta, jak i w jego okolicy, poprzez zwiększenie jej funkcjonalności oraz 

efektywności ekonomicznej. Przedstawiono informacje nt. zakresu rzeczowego 

projektu oraz stanu jego realizacji. 
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2007-2013 

 „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w 

Rzeszowie”, 

 „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” 

 „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych 

Technologii”, - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, 

 „Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I” 

 „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – 

Etap II”,  

  „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji 

Medycznej – PSIM”, 

 
Projekty współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 

 „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą 

ekspresową S-19 i autostradą A-4”, 

 „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

 „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 

Rzeszowa”. 

 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 

 „Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich 

przedszkolach”, 

 „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla 

pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” 

 „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół 

podstawowych”. 

 „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

Wykorzystanie środków unijnych. Wartość całkowita projektów realizowanych przy wsparciu 

finansowym Unii Europejskiej to 1,1 mld złotych. Wysokość dofinansowania to 759 mln 

złotych. Prezydent zwraca tak duża uwagę na ściąganie środków z zewnątrz, ponieważ dzięki 

temu nie potrzeba podnosić podatków. W latach 2004 -2006 miasto pozyskało 200 mln zł, a 

w latach 2007 – 2010 pozyskało 559 mln zł. Potwierdzeniem tego, że miasto Rzeszów jest 

liderem w pozyskiwaniu środków jest zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Europejska 

Gmina - Europejskie Miasto. Kwota pozyskanych funduszy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wynosi 5173 zł. Środki unijne miasto wykorzystuje na: infrastrukturę drogową i 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/poprawa-infrastruktury-placowek
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/przebudowa-ul-wieniawskiego
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/podkarpacie-stawia-na-zawodowcow
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telekomunikacyjną – 507,5 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, gospodarki 

komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom - 114 mln zł, nowoczesne technologie 

i informatyzacja – 26,6 mln zł, infrastrukturę sportową – 28,3 mln zł, edukację i wychowanie 

– 57,8 mln zł, ochronę zdrowia i pomoc społeczną - 12 mln zł, promocję, kulturę i turystykę – 

10,5 mln zł, pozostałe – 1,8 mln zł. Liczba projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej to 

226 projektów. 

Gmina Miasto Rzeszów pozyskuje również środki z funduszy krajowych. Środki pozyskane ze 

środków krajowych Rzeszów wykorzystuje na: infrastrukturę sportową – 6,1 mln zł 

infrastrukturę drogową i telekomunikacyjną – 3,9 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, 

gospodarki komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom – 2,1 mln zł, ochronę 

zdrowia i pomoc społeczną – 0,2 mln zł, promocję kulturę i turystykę – 0,1 mln zł. Liczba 

projektów dofinansowanych ze źródeł krajowych: 35 projektów. 

 

Najważniejsze inwestycje: 

 Kontynuacja modernizacji miejskiego układu komunikacyjnego i Budowa Systemu 
Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic; 

 Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 to kwota 94 mln zł (w tym montaż 
ekranów za 25 mln zł) 

 Przebudowa ulic powiatowych w centrum Rzeszowa za prawie 26 mln zł; 

 Remont ul. Sikorskiego za 27 mln zł (w tym budowa ekranów akustycznych za prawie 
6,5 mln zł); 

 Budowa drogi łączącej ul. Podkarpacką z ul. Przemysłową czyli drogę krajową nr 9 z 
drogą ekspresową S19 na węźle w Kielanówce, oddana do użytku we wrześniu, 
kosztowała prawie 41 mln zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 
prawie 13 mln zł). Poprawiło to ruch    na ul. Podkarpackiej; 

 Budowa drogi łączącej ul. Lwowską z węzłem autostrady A 4 i z drogą ekspresową S19 
(wartość inwestycji to 81 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 60 
mln zł); 

 Budowa tunelu pod Al. Powstańców Warszawy – wartość projektu to 4,4 mln zł, 
połączy on ścieżkę rowerową z Lisiej Góry ze ścieżką rowerową na bulwarach i 
powstanie do końca obecnego roku; 

 Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i Okolic (okres 
realizacji to lata 2008 – 2014, wartość projektu to 415 mln zł, w tym dofinansowanie 
unijne 297 mln zł); 

 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportu Drogowego na terenie Miasta 
Rzeszowa i okolic (okres realizacji lata 2010 -2014, wartość tego projektu 16 mln zł, w 
tym dofinansowanie unijne to prawie 12 mln zł); 

 Ważną inwestycja była budowa Fabryki Wody za kwotę prawie 170 mln zł (w tym 
dofinansowanie unijne w wysokości prawie 72 mln zł), dzięki której woda w 
rzeszowskich kranach nadaje się do picia bez przegotowania; 

 Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części Rzeszowa 
wartość tego projektu to prawie 51 mln zł (w tym dofinansowanie unijne 34 mln zł), 
dzięki czemu podczas powodzi zachodnia część miasta nie została podtopiona; 

 Posiadamy 10 kompleksów boisk, w tym 5 typu Orlik po 1,5 mln zł każdy. Hala 
sportowa przy IV Liceum Ogólnokształcącym. Na terenie Rzeszowa działa 
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samoobsługowa wypożyczalnia rowerów na 100 rowerów, docelowo przewidziano 20 
stacji bazowych; 

 Autostrada A4 – będą na niej węzły, z których będzie można zjechać lub wjechać na 
autostradę: wschodni – połączenie ronda Kuronia z tym węzłem, centralny – 
przedłużenie ulicy Warszawskiej i z dojazdem w granicy Rzeszowa z Gminą Świlcza; 

 Droga ekspresowa S19. 
 
Ad. 2 
  
Pytanie: 
Mieszkanka ulicy Wierzynka – ulica jest zapomniana, kamienica miała być sprzedania, miał 
być przeprowadzony generalny remont, były problemy  z własnością gruntu. Mieszkańcy nie 
wiedzą czy maja inwestować w mieszkania czy będą musieli się wyprowadzać.   
Odpowiedź: 
Teren przy ul. Wierzynka został zakupiony i miał  tam  być wybudowany parking. W chwili 
obecnej ma tam być budowany hotel. Rozmawiamy  z inwestorem żeby wybudował nowe 
mieszkania dla mieszkańców. Gdyby była taka chęć to zorganizujemy spotkanie mieszkańców 
z inwestorem żeby porozmawiać o ich problemach. Proszę moje służby o zorganizowanie 
takiego spotkania.  
 
Pytanie: ul. Grunwaldzka 17 – czujemy się wykorzystywani. Po wykupie mieszkania przysłano 
mi pismo ze za 3 lata nie płacę za ziemię. Po wykupie mieszkania przecież od razu akt 
notarialny notariusz przysłał.  Moi znajomi płacą podatek w wysokości 30-40 zł za rok. 
Okazało się w spółdzielni Zodiak, że grunt nie jest wykupiony. Każdy kto ma lokal płaci 
niewielkie kwoty, a okazało się że my mamy dwa hektary. Chciałam dowiedzieć się w 
spółdzielni kto wynajmuje i na naszym terenie prowadzi parking płatny. Okazało się, że mi 
odmówiono i nie mam wglądu w te dokumenty. Cześć lokali użytkowych jest wynajmowana 
na sklepy i ma powydzielane działki. Gdzie jest te nasz hektary naszej działki jak dookoła są 
powydzielane działki czy to nie powinno być odjęte? Proszę mi rozjaśnić sprawę.   
Odpowiedź dyr. Tarnowski - BGM: 
Tereny o których mowa są terenami spółdzielni Zodiak będące w wieczystym użytkowaniu. 
Na tym terenie jest kilkaset mieszkań i lokali usługowych. Każdy z mieszkańców wykupujący 
mieszkanie nabywa ułamek  w gruncie. Ułamek prawa wieczystego użytkowania.  Rozeznamy 
sprawę.  
Odpowiedź Prezydent: Będziemy rozmawiać z prezesem spółdzielni. Proszę o dyr. 
Tarnowskiego o dokładne rozeznanie sprawy budynku.   
 
Pytanie:  
Od 5 lat zgłaszamy problem z lokalem Chilli. Nie można otworzyć okien. Są bójki, pijaństwo, 
załatwianie się na ulicy policja, straż miejska nie pomaga. Mamy najwyższe czynsze w 
Rzeszowie a mamy takie problemy. Nie można tym ludziom zwrócić uwagi, a ochrona w Chilli 
nie pomaga.  Od 6 do 18 mamy budowę a od 20 do 5 mamy Chilli. Nie można sobie z tym 
sprawy zrobić. Prosimy o  wzmożenie patroli i kontroli. Jako Rado Osiedla zgodziliśmy się na 
działalność Chilli do 23 nie jest to respektowane i zgoda rok temu wygasła i po następną nikt 
nie przyszedł.  Prosimy o monitoring. 
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Odpowiedź: 
Jeżeli chodzi o lokale mogę zapewnić że tematem się zajmiemy wraz ze strażą miejską.  Jeżeli 
chodzi o czas pracy rada osiedla jest władna w tym zakresie.  Policja też wie o problemie, 
jesteśmy w kontakcie z komendą miejską policji, a w ekstremalnych sytuacjach będziemy 
występować o cofnięcie koncesji.  Kamery są przerzucane z miejsca na miejsce. Jeśli będzie 
taka potrzeba to uzgodnimy czy kamera i gdzie będzie potrzebna. 
 
Pytanie: 

1) Kiedy zostanie przeprowadzony remont szkoły i remont boiska przy                                       
ul. Bernardyńskiej; 

2) Zabudowa Mikośki; 
3) Podwórko ul. Okrzei 2, 4, 6, 8, 10, Kopernika 9, 10, 13  - rewitalizacja placu zabaw. 

Plac zabaw jest w stanie opłakanym. Ostatnio były problemy z młodzieżą ale udało się 
to ujarzmić. Trzeba nasadzić drzewka, dodać zabawki. 

Ad. 3 
Odpowiedź dyr. MZD: Nie jest to miejski plac zabaw jest to plac MZBM.  
Odpowiedź dyr. MZBM: Ujmujemy to w planach na 2013. Spróbujemy wcześniej.   
Odpowiedź Prezydenta: Miesiąc październik proszę o zrobienie placu.    
Ad. 2 
Jeśli chodzi o Mikośkę. I bardzo chcemy ten ciek wodny zlikwidować. Odbył się już jeden 
przetarg, ale niestety oferty były wyższe niż kwota w budżecie i trzeba było dokonać zmian 
budżetowych. W tej chwili będzie kolejna procedura przetargowa i będziemy chcieli to 
zrealizować jak najszybciej w systemie „zaprojektuj i buduj”. 
Najszybciej będzie zlikwidowany ciek Przyrwa. Jeśli chcecie Państwo zrobienie strefy 
płatnego parkowania to ja będę uszanuję wolę mieszkańców. Zlikwidowałem strefę ale teraz 
sytuacja jest zdecydowanie inna.  
Ad. 1 
Ul. Bernardyńska – nakłada asfaltowa ma być zrobiona do końca miesiąca. 
  
Wypowiedź Przewodniczący Rady Osiedla  
W klubie fashion była dwa razy zabierana koncesja. Obecnie rejestruje się kolejna spółka                     
i pewnie koncesje na sprzedaż alkoholu dostanie.  Na parkingu przy grand hotelu jest nie 
dość że zbiera się grupy 200-300 osób to wszczynają burdy, piją alkohol.  Jestem w stałym 
kontakcie z pracownikiem biura ewidencji, przez miesiąc będziemy obserwować to miejsce i 
zobaczymy czy będzie trzeba cofnąć koncesję.  
Odpowiedź:  
Proszę, żeby Przewodniczącemu towarzyszył pracownik z Wydziału Ewidencji Działalności 
Gospodarczej i Zezwoleń.   
Menadżer lokalu: 
Postaramy się zapewnić bezpieczeństwo i spokój lokalu. Nam też zależy na tym aby nie było 
na naszą działalność skarg. My jako osoby zarządzające nie możemy odpowiadać za osoby 
pozostające poza lokalem od tego są odpowiednie służby.  
Odpowiedź: 
To może wartałoby  rozszerzyć strefę ochrony nie tylko do schodków lokalu.  
Odpowiedź Prezydenta:  
Jeśli nie będzie poprawy w lokalu to cofnę koncesje.  
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Pytanie: 
1) Okolice dworca kolejowego – dlaczego centrum komunikacyjne (PKS i PKP). Dlaczego 

nie stara się uruchomić pieniędzy unijnych. Może prezydent może zrobić spotkanie 
władze województwa, władze miasta i kolej; 

2) Czy ścieżki rowerowe powstaną w okolicach Staromieścia i 1000-lecia. 
Odpowiedź: 
Ad. 2  
Ścieżki robimy – będzie przy ul. Lubelskiej, przy ul. Krogulskiego. Staramy się systematycznie 
robić je przy remontach ulic.  
Ad. 1 
Z koleją się ciężko rozmawia. Doprowadziliśmy na razie że teren parowozowni jest 
wystawiany na sprzedaż, jeśli chodzi o sam dworzec to wiem że remont jest bardzo 
potrzebny.  
Wypowiedź: Chodzi głównie o to żeby zupełnie zmodernizować cały obszar. Zlikwidować 
kładkę nad torami, przerzucić wszystko w podziemie. Zrobić dworzec na miarę XXI wieku, a 
nie na pseudoinwetycję w postaci liftingu czyli pomalowania i położenia starych desek.  
 
 
Pytanie: 

1) Mieszkaniec przy ul. Długosza 6 – teren Olszynek jest brzydki, zaniedbany. Odkąd 
Olszynki zostały szczelnie otoczone wałem stało to się miejsce spotkań młodzieży, 
którzy zachowują się bardzo niekulturalnie. Trwa to od 6-7 wieczorem, młodzież jest 
głośno. Proszę się przespacerować przez ten teren w piątek wieczorem.  Trzeba tam 
zrobić oświetlenie.  Robi się ścieżkę rowerową ale bez oświetlnia; 

2) Róg ul. Długosza i ul. Tetmajerów jest ogromna dziura – mimo zgłoszeń do tej pory 
nie została ona załatana; 

3)   Przy wyjeździe tym samym skrzyżowaniu jest podwójna linia ciągła a kierowcy 
notorycznie stawiają swoje auta  po prawej stronie ulicy.  Co stwarza 
niebezpieczeństwo przy wyjeździe.  

Odpowiedź: 
Ad. 1 
W sprawie Olszynek - tam gdzie są korty, budowany będzie budynek, powstał park linowy. 
Takie miejsca muszą jednak być. Jest uciążliwość mieszkania w mieście ale też są i plusy.   
Ad. 2 
Jutro nie będzie dziury. 
 
Pytanie: 
Czy w Rzeszowie jest osoba (fachowiec) od transportu? Czy i kto decyduje o tym że zostanie 
zlikwidowane przejście dla pieszych na ul. Asnyka? Kto pozwolił na to żeby luzie chodzili po 
żwirze na wiadukcie tarnobrzeskim bo budowana jest galeria handlowa.  
Odpowiedź: 
Odnośnie budowy nowych dróg to robimy analizy. Na podstawie tych danych planujemy 
kolejne drogi.  Będziemy chcieli budować nowe drogi. Zastanawiamy się jak usprawnić rondo 
przy hotelu Rzeszów.  
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Pytanie:  
Ul. Langiewicza przy szkole zapadła się ziemia, jezdnia była remontowana,  jest różnica paru 
centymetrów na jezdni.   
Odpowiedź: 
Sprawdzimy czyj to przekop jest, i jeśli jest to po gwarancji zrobimy , a jeśli jest gwarancja to 
wyegzekwujemy to od wykonawcy.  
 
Pytanie: 
Czy jest możliwość zrobienia elewacji budynku od podwórka przy ul. Okrzei 2,4,6, i                          
ul. Kopernika 9 i wyrównania podwórek gdyż po robieniu centralnego ogrzewania podwórko 
się zapada.  Potrzebujemy również, aby postawić tam szlaban dla mieszkańców, gdyż 
notorycznie zastawiane są nasze miejsca parkingowe.  
Odpowiedź dyr. Szczepanek: 
Jest uchwała wspólnoty żeby zrobić wjazd. Jeśli chodzi o trelinkę to będziemy chcieli zrobić 
przy okazji robienia placu zabaw bo to jest ten sam teren.  
Wypowiedź:  
Również trzeba nam przesunąć  wjazd ściąć chodnik  bo wiecznie są problemy MPEC-u i 
MPGK z wjechaniem na podwórko. Ponad to, przy klatce nr 2 od strony podwórka jest 
chodniczek ze starych płytek z pochyłem do klatki przy większych wodach jest problem z 
wdzieraniem się wody do budynku.  
 
Pytanie: 

1) Przejście pod mostem na  ul. Batorego – chodzą tam ludzie czy zostanie rozwiązanie 
ich przejście; 

2) Kładka - będą tam schodki i osobom starczym ciężko będzie tam wchodzić; 
3) Czy był rachunek ekonomiczny ws. zrobienia przejścia podziemnego  czy kładkę?   
4) Mówimy o pokryciu Mikośki już od kilku lat czy w końcu zrobimy to?   

Odpowiedź: 
Ad. 4  
Nie wszystko da się załatwić od razu. Typowym przykładem jest Mikośka. Myślę, że w tej 
chwili odjedziemy do remontu że będziemy ją przykrywać.  
Ad. 1 
Kolej ciągle powtarza, że będzie robiła szybką kolej, że regulowane będą łuki. Jeśli będziemy 
wiedzieć jak będzie szła kolej to wtedy będziemy budować.  
Ad. 2 
Odkąd pamiętam mówiono o rondzie na  ul. Piłsudskiego, wejście na kładkę jest różne 
(pochylnia, schody, winda).      
 
Pytanie: 

1) Ul. Śniadeckich – teren zapomniany, ulica to dziura na dziurze, ulica jest 
dwukierunkowa. Auta na niej zaparkowane po obydwu stronach.  Chodniki w 
opłakanym stanie. 

2) Zapach unoszący się na ul. Śniadeckich prawdopodobnie od świniarni.   
Odpowiedź: 
Ad. 1  
Świniarnia zmieniła lokalizację.  
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Ad. 2  
Przyjmujemy pana informację. Sprawdzimy co można zrobić i jakie są możliwości 
postawienia znaków. 
 
Pytanie: 
Przystanek na Cieplińskiego w kierunku ronda Dmowskiego –  na przystanku czeka na wjazd 
8 przystanków (ok. godz. 6.50). 
Odpowiedź: 
Ograniczamy liczbę autobusów, które mogą wjeżdżać do zatok.  
 
Pytanie: 

1) Rewitalizacja ogrodu Solidarności przy ul. Langiewicza; 
2) Remont gimnazjum nr 1 przy ul. Pułaskiego; 
3) Przebicie z ul. Dojazd Staroniwa do ul. Hoffmanowej; 
4) Jeżeli jest mowa ze parkometry wejdą tam gdzie są tereny miejskie to nie będzie 

możliwości parkowania przez mieszkańców swoich aut.  
 
Pytanie: 
Jeżeli gmina sprzedaje mieszkania to podatek od gruntu płaci się pierwszy rok więcej a 
potem 1% wartości gruntu, a u nas jest więcej niż 1 %. 
Odpowiedź dyr. Tarnowski: 
Jeżeli mówimy o wykupie mieszkania to mamy dwie opłaty. Pierwsza to z tytułu przejęcia 
własności mieszkania na swoją rzecz, i tu uchwałą rady najemcy mieszkań którzy wykupią 
mieszkania na własność płacą jednorazowo przy wykupie mieszkania 20% jego wartości.  Jest 
to uchwała rady gminy, jeśli mieszkanie wykupywane na raty jest to 30 % wartości. Pani o 
może mówi o opłacie z tytułu wieczystego użytkowania za posiadany gruntów. I tutaj ustawa 
mówi o wysokości ich opłat i ona jest jednakowa dla wszystkich . Należy sprawdzić w czynszu 
jaka to jest opłata.      
 
 
 
 
 

   Protokołowała: 
         Małgorzata Witkowicz 

 
 
 
 
 


