
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych 
w rejonie ulicy Iwaszkiewicza i  przy ulicy Sabbata w Mielcu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 28, art. 37 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej 
Mielec, stanowiących działki objęte Księgami wieczystymi TB1M/00026707/9, TB1M/00032441/1 
i TB1M/00042192/3, położone w Mielcu, obręb 5.Smoczka:

1. w rejonie ul. Iwaszkiewicza:

1) nr 2906/15  o pow. 982 m2,

2) nr 2906/16 o pow. 979 m2, 

3) nr 2906/17 o pow. 981 m2, 

4) nr 2906/18 o pow. 979 m2,

5) nr 2906/19 o pow. 991 m2,

6) nr 2906/21 o pow. 4899 m2, w częściach po dokonaniu podziału geodezyjnego,      

7) nr 2906/31 o pow. 1113m2, 

8) nr 2906/34 o pow. 1114 m2,

9) nr 2907/5 o pow. 963 m2, 

10) nr 2907/11 o pow. 926 m2,

11) nr 2907/12 o pow. 1070 m2,

12) nr 2907/13 o pow. 982 m2,

13) nr 2907/14 o pow. 981 m2,

14) nr 2907/15 o pow. 654 m2, 2906/14 o pow. 327 m2  - razem pow. 981m2,

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2. przy ul. Sabbata:

1) nr 3116 o pow. 1084 m2

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne.

Cel zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w § 1 ust.2 jest zgodny z ustaleniami Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 
i wielorodzinnego, usług, ogrodów działkowych i komunikacji w Mielcu przy ul. Witosa uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr X/90/03 z dnia 27 listopada 2003r.  ogł. w Dz.Urz. Woj. Podkarp. 
nr 179 poz. 2934 z 18 grudnia 2003 r. zgodnie z którym działka nr 3116 położona jest w obszarze 
oznaczonym w rysunku planu sygnaturą „Mn,U” z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną i usługi 
komercyjne.
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§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 3. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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