
z dnia  5 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

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

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości 
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 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 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 położonej w obrębie 1. Stare Miasto przy ul. Sandomierskiej o powierzchni 
około 34,50 m2, zabudowanej pawilonem handlowym w zabudowie szeregowej, na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy z przeznaczeniem pod dalsze funkcjonowanie pawilonu handlowego w zabudowie szeregowej,

2. części działki nr 1058/20 położonej w obrębie 2. Osiedle przy ul. Biernackiego o powierzchni około 
19,10 m2, zabudowanej garażem w zabudowie szeregowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
z przeznaczeniem pod dalsze funkcjonowanie istniejącego garażu,

3. części działki nr 1687/1 położonej w obrębie 2. Osiedle przy ul. Konopnickiej o powierzchni około 
42 m2, niezabudowanej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem pod zieleń.

§ 2. 

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

§ 3. 

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4. 

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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