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

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

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na 
terenie miasta Mielca, na których zlokalizowane są drogi wewnętrzne (w rozumieniu ustawy o drogach 

publicznych) obsługujące wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 20 pkt 2, art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 w sprawie zasad 
nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie miasta Mielca, na których 
zlokalizowane są drogi wewnętrzne (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) obsługujące wyłącznie 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2016 r. poz. 1211), wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:              

„2) nieruchomość, będąca przedmiotem darowizny, musi posiadać uregulowany stan prawny i ma być 
wolna od zobowiązań i obciążeń na rzecz osób trzecich z wyłączeniem ustanowionych służebności 
przesyłu na rzecz podmiotów posiadających sieci uzbrojenia technicznego oraz służebności 
przejazdu, przechodu i przegonu ustanowionych na rzecz użytkowników drogi wewnętrznej,”; 

2) w § 1 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:              

„6) w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, powinny być wybudowane wszystkie niezbędne do 
użytkowania przylegających i projektowanych budynków sieci uzbrojenia technicznego, 
w szczególności sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej, 

a) dla wybudowanej w pasie drogowym infrastruktury technicznej, zbywający powinni posiadać 
pełną dokumentację formalno-prawną, techniczną i geodezyjną dotyczącą budowy elementów 
uzbrojenia technicznego jak też przekazania tych obiektów do użytkowania,”. 

              

§ 2.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Budownictwa i Gospodarki Komunalnej oraz 
Gospodarki i Finansów. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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