
Uchwala Nr XLVIII 11049/2017 


Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 r. 


w sprawie wyrazenia zgody na przemeslenie prawa wlasnosci nieruchomosci lokalowej w 
ramach odszkodowania za nieruchomosc przejctt~ pod drogct publiczn~ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 LISt. 1 ustawy z dnia 8 Illarca 
1990 r. 0 salllorz~dzie glllinnYIll (Oz. U. z 2016 r. , poz. 446 z p6i:n . Zlll.) w zwi~zku art. 131 LISt. 1 i 5 
ustawy z dn ia 21 sierpn ia 1997 r. 0 gospodarce n ierucholllosciallli (Oz. U. z 2016 r., poz. 2147 z p6Zn. 
zm.) uchwala siy, co nastypuje: 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastt(puje: 

§ 1 
Wyraza siy zgody na przeniesienie prawa wlasnosci lokalLl Illieszkalnego polozonego w Rzeszowie 
przy L11. Rejtana 14/135 wraz z udzialelll w prawie L1zytkowania wieczystego w wysokosci 
3095/641965, stanowi~cego wlasnosc Gllliny Miasta Rzesz6w jako nierucholllosc zalllienn~ na rzccz 
os6b kt6rylll przystuguje odszkodowanie za udzial Y2 cZysci we wlasnosci nieruchomosci , oznaczonej 
jako dziatka nr 1098/3 obryb 224 Biala II, kt6ra jako potozona w granicy pasa drogowego drogi 
wojew6dzkiej stata siy wlasnosci~ Wojew6dztwa Podkarpackiego z Illocy prawa. 

§2 
W przypadku nier6wnych wartosci nierucholllosci przejytej pod drogy i nieruchomosci zamiennej 
dokonane zostan~ stosowne doplaty pieniyzne. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit( Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz'!cy 

Rady Miasta Rzeszowa 

~~~ 
Andrzej b ec 



UZASADNIENIE 


Nieruchomose zabudowana oznaczona w operacie ewidencji gruntow i budynkow m. 
Rzeszow, obryb 224 Biala II, jako dzialka nr 1098/3 0 pow. 0,0201 ha, zgodnie z art. 12 ust. 4 
ustawy 0 szczegolowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog 
publicznych stala siy wlasnosciq Wojewodztwa Podkarpackiego z mocy prawa, jako polo zona 
w granicach pas a drogowego drogi wojewodzkiej. 

Fakt ten wynika z Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr I-X.7820.1.3.2014 
z 10 marca 2016 r. 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej pn.:"Etap I rozbudowy 
AI. Gen. W. Sikorskiego w ciqgu drogi wojewodzkiej nr 878 relacji Rzeszow - Dylqgowka, 
obejmujqcej odcinek od km 2+704,72 do km 4+884,60 wraz z przebudowq infrastruktury 
technicznej, budowli i urzqdzen budowlanych" w ramach zadania pn." "Rozbudowa 
AI. Gen. W. Sikorskiego". 

W zwiqzku z powyzszym Wojewoda Podkarpacki wydal decyziv 0 ustaleniu odszkodowania 
z dnia 29.11.2016 r., znak: N-III.7570.1.104.2016. na rze(~ane osobo~t pomnie chronione ial l/ 2 

czysci w prawie wlasnosci nieruchomosci zabudowanej oznaczonej jako dzialka nr 1098/3 
obr. 224. 

Zgodni.e z art. 131 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami w ramach odszkodowania 
wlascicielowi moze bye przyznana, za jego zgodq, odpowiednia nieruchomosc zamienna. 

'J aneosobm'H I ,. "'.lie chronione ~ zostala zaproponowana nieruchomosc zamienna, tj. lokal mieszkalny 
bydqcy wlaSnOSClq Gminy Rzeszow, pol. w Rzeszowie przy ul. Rejtana 141135 
o pow. uzytkowej 30,95 m2, ktora to propozycja zostala przyjyta. 


W zwiqzku z powyzszym proponuje siy podjycie niniejszej Uchwaly. 



