
UCHWALA NR XLIX/I076/2017 

RADY MIAST A RZESZOW A 


z dnia 26 wrzesnia 2017r. 


w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umow najmu lokali uzytkowych na okres kolejnych 3 lat 

i odstlfpienie od przetargowego trybu ich zawarcia 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlfdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz.446 z poin.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 

gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z p6Zn.zm. ) 

\ 
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastt(puje: 

§ 1 

l.Wyraza sit( zgodt( na zawarcie umow najmu na okres kolejnych 3 lat nastt(pujlfcych lokali uzytkowych 
stanowilfcych mienie komunalne Miasta Rzeszowa polozonych w obiektach ROSiR : 
a) lokal uzytkowy w budynku przy ul. Pulaskiego 13 w Rzeszowie 0 pow. 357 m2 

(KW nr RZIZ/00016164/8, dzialka ewidencyjna nr 869119 obrt(b 207) - umowa z Panilf Kinglf Czarnik 

i Panem Witoldem Kijowskim, prowadzlfcymi dzialalnosc gospodarczlf jako wspolnicy "WIR"S.C. 
z siedziblf w Rzeszowie, 
b) lokal ui:ytkowy w budynku przy ul. Pulaski ego 13 w Rzeszowie 0 pow.79,21 m2 

(KW RZIZ/00016164/8,dzialka ewidencyjna nr 869119 obrt(b 207) - umowa z Panem Tomaszem Jopek, 
prowadzlfcym dzialalnosc gospodarczlfjako Joptom Tomasz Jopek z siedziblf w Rzeszowie, 
c) lokal uzytkowy w budynku Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" przy 

ulicy Podpromie 10 w Rzeszowie 0 pow. 239,84 m2 (KW nr 29137, dzialka ewidencyjna nr 1475/8, obrt(b 
207 ) - umowa z Klubem Sportowym Developres Rzeszow S.A. (KRS 0000252339) z siedziblf 
w Rzeszowie. 

2. Wyraza sit( zgodt( na odstlfpienie od przetargowego trybu zawarcia umow 0 ktorych mowa w ust.l. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sit( Prezydentowi Miasta Rzeszowa 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 

Przewodniczlfcy 

Rady Miasta Rzeszowa 

~~ec: 
AndrzeJ\Dec 



UZASADNIENIE 


Wobec wymogu zawartego w art. 18 ust.2.pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. Nr 446 ze zm.) Rada Miasta wyraza zgod(( na zawarcie kolejnej 

umowy naJmu nieruchomosci stanowiqcej mienie komunalne w przypadku, gdy po 

dotychczasowej umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierajq umow((, ktorej 

przedmiotem jest ta sama nieruchomosc. Sytuacja taka zachodzi odnosnie najemcow lokali 

uzytkowych opisanych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwaly. Najemcy wynajmujq lokale na podstawie 

umow, ktorych okres trwania dobiega konca w 30.09.2017r.- K.S. Developres i 30.11.2017 

JOPTOM Tomasz Jopek oraz WiR S.c. Kinga Czarnik, Robert Kijowski. Prowadzona przez 

najemcow dzialalnosc, w tym rowniez w zakresie krzewienia kultury fizycznej nie jest bez 

znaczenia dla mieszkancow Miasta, ponadto najemcy poniesli naklady na dostosowanie lokali do 

celow prowadzonej dzialalnosci. Majqc powyzsze na uwadze na podstawie art.37 ust.4 zdanie 

drugie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z p6in. zm.) postanowiono rowniez odstqpic od obowiqzku przetargowego trybu ich 

zawarcia. Przedluzenia dokonuje si(( w stosunku do najemcow nie zalegajqcych w dacie podj((cia 

niniejszej uchwaly z oplatami na rzecz Gminy Miasto Rzeszow. 


