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

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

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości 
i 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony niżej wymienione nieruchomości, 
będące własnością Gminy Miejskiej Mielec, stanowiące: 

1. część działki nr 1976/5 położonej w obrębie 1. Stare Miasto, o powierzchni około 112 m2, 
niezabudowanej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem pod zieleń, 

2. części działek nr 1982/1, nr 1982/3, nr 1982/6 i działkę nr 1982/4, położonych w obrębie 1. 
Stare Miasto przy ul. Hetmańskiej o łącznej powierzchni około 729 m2, niezabudowanych, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem pod zieleń i uprawy warzywne, 

3. część działki nr 2941/2 położonej w obrębie 1. Stare Miasto przy ul. Hetmańskiej 
o powierzchni około 298 m2, niezabudowanej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 
z przeznaczeniem pod zieleń, 

4. działkę nr 2505 położoną w obrębie 5. Smoczka przy ul. Powstańców Warszawy 
o powierzchni 0,5534 ha, niezabudowaną, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 
z przeznaczeniem pod uprawy rolne, 

5. działki nr 2601, nr 2605, nr 2608 położone w obrębie 5. Smoczka przy ul. Szarych Szeregów 
o łącznej powierzchni 1,2972 ha, niezabudowane, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 
z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

6. działkę nr 944 położoną w obrębie 7. Rzochów przy ul. Dębickiej, o powierzchni 626 m2, 
niezabudowaną, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z przeznaczeniem pod uprawy rolne, 

7. część działki nr 2719/2 położonej w obrębie 1. Stare Miasto przy ul. Kościuszki, 
o powierzchni około 421 m2, niezabudowanej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 
z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie ogólnodostępnego parkingu dla samochodów 
osobowych wraz z dojazdem do miejsc parkingowych, 

8. części działek nr 35/27, nr 35/29 położonych w obrębie 3. Przemysłowym przy ul. COP-u 
o łącznej powierzchni około 187 m2, niezabudowanych, na rzecz dotychczasowego dzierżawy, 
z przeznaczeniem pod budowę i funkcjonowanie drogi dojazdowej do działek nr 35/22, nr 34/23, 
nr 34/24, nr 34/25, nr 34/26, nr 35/27 położonych w obrębie 3. Przemysłowym, 

9. część działki nr 1808/2położonej w obrębie 5. Smoczka przy ul. Krańcowej o powierzchni 
około 517 m2, w części zabudowanej parkingiem, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 
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z przeznaczeniem pod funkcjonowanie ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych 
dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na działce nr 1770/5 położonej 
w obrębie 5. Smoczka.  

§ 2.  

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

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 472D00C3-9997-4184-816F-0B2B48B07778. Projekt Strona 2 z 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4
	Paragraf 1 Ustęp 5
	Paragraf 1 Ustęp 6
	Paragraf 1 Ustęp 7
	Paragraf 1 Ustęp 8
	Paragraf 1 Ustęp 9

	Paragraf 2
	Paragraf 3


