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

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości lub ich części 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia 

umów dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony niżej wymienionych nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec:

1. części działki nr 1779/1 położnej w obrębie 1. Stare Miasto przy ul. Sandomierskiej o powierzchni 
około 42 m2, zabudowanej kioskami handlowymi w zabudowie szeregowej stanowiącymi odrębną własność, 
na rzecz  dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem pod dalsze prowadzenie działalności handlowej,

2. kiosku handlowego w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej około 8,50 m2 usytuowanego 
na części działki nr 1779/1 położonej w obrębie 1. Stare Miasto przy ul. Sandomierskiej o powierzchni około 
12,50 m2, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem pod dalsze prowadzenie działalności 
handlowej,

3. działki nr 2925/4 położonej w obrębie 1. Stare Miasto przy ul. Tańskiego 4A o powierzchni 637 m2, 
zabudowanej budynkiem biblioteki wraz z budowlami, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

4. działki nr 1507/2 i części działki nr 1507/1 położonych w obrębie 2. Osiedle przy ul. Kusocińskiego o 
łącznej powierzchni około 1553 m2, zabudowanych budynkiem biblioteki wraz z budowlami na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy,

5. części działek nr 30/4 i nr 28/6 położonych w obrębie 3. Przemysłowym przy ul. COP -u o łącznej 
powierzchni około 3600 m2, stanowiących utwardzony plac, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z 
przeznaczeniem pod funkcjonowanie placu manewrowego do nauki jazdy samochodami i motocyklami ,

6. działki nr 535/2 położonej w obrębie 1. Stare Miasto przy ul. Wspólnej o powierzchni 203 m2, 
niezabudowanej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców z przeznaczeniem pod zieleń,

7. części działki nr 156/10 położonej w obrębie 7. Rzochów w rejonie ul. Jagodowej o powierzchni około 
5000 m2, niezabudowanej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem pod wykaszanie trawy.

§ 2. 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy na części 
nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie powyższej uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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