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

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

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec położonej 
w Mielcu w rejonie ulicy Legionów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U z 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie przetargu na czas nieoznaczony nieruchomość 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Mielec, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków 
dla miasta Mielca jako działki nr 2618/1 o powierzchni 0,0779 ha (objęta KW nr TB1M/00043332/4), 
nr 2632/2 o powierzchni 0,2236 ha, nr 2634/3 o powierzchni 1,4005 ha, nr 2635 o powierzchni 
0,2973 ha, nr 2637/1 o powierzchni 0,5120 ha (objęte KW nr TB1M/00089856/7), nr 2636/6 
o powierzchni 0,2589 ha, nr 2637/4 o powierzchni 0,1802 ha, nr 2638/3 o powierzchni 0,3425 ha 
(objęte KW nr TB1M/00035055/9), nr 2636/1 o powierzchni 1,0825 ha, nr 2637/2 o powierzchni 
1,6922 ha, nr 2631/1 o powierzchni 0,2906 ha, nr 2632/1 o powierzchni 0,3843 ha, nr 
2633 o powierzchni 0,5450 ha (objęte Kw nr TB1M/00044014/6), nr 2640/11 o powierzchni 0,7014 ha 
(objęta KW nr TB1M/00036427/5), położoną w Mielcu w obrębie 1. Stare Miasto w rejonie ul. 
Legionów, z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

§ 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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