UCHWAŁA
XI/117/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 07 września 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę i nieodpłatne używanie części działek
położonych w mieście Dębica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 37 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na:
1. wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej:
- dla Panów Andrzeja i Euzebiusza Chłościńskich części działki nr 76/1 obr. 3 przy
ul. Cmentarnej w Dębicy, na której zlokalizowany jest będący ich własnością Zakład
Lastrykarsko-Kamieniarski;
- dla Pani Jadwigi Chłościńskiej części działki nr 79 obr. 3 przy ul. Cmentarnej
w Dębicy, na której usytuowany jest będący jej własnością kiosk handlowy;
- dla Pana Edwarda Król części działki nr 2716 obr. 4 przy ul. Krakowskiej w Dębicy,
na której znajduje się stanowiący jego własność pawilon handlowy;
2. nieodpłatne używanie działki 352/1 obr. 1 przy ul. Brzegowej w Dębicy, na której urządzone jest
boisko sportowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL”;
na okres powyżej trzech lat.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

UZASADNIENIE
Dotychczasowi dzierżawcy i użytkownicy działek wymienionych w uchwale wystąpili
o przedłużenie umów dotyczących części działek, które wykorzystują na podane cele.
Zakład Lastrykarsko–Kamieniarski zlokalizowany jest na części działki 76/1 i zajmuje
powierzchnię 400 m2. zakład został przeniesiony w zwiazku z budową parkingu na ul.
Cmentarnej.
Kiosk handlowy p. Chłościńskiej znajduje się na parkingu przy ul. cmentarnej i zajmuje
powierzchnie 15 m2.
Pawilon handlowy P. Edwarda Król znajduje się na działce nr 2716 przy ul. Krakowskiej i
zajmuje powierzchnię 30 m2. Pan Król uzyskał warunki zabudowy zezwalające na rozbudowe
pawilonu do powierzchni około 60 m2.
W powyższej sprawie pozytywna opinię wydała Komisja Infrastruktury.
Na działce 352/1 przy ul. Brzegowej Spółdzielnia Mieszkaniowa „IGLOOPOL” urządziła
boisko sportowe, z którego korzysta młodzież osiedlowa, a służby techniczne Spółdzielni
utrzymują go w odpowiednim stanie.
W związku z tym, że okres dzierżawy i użytkowania przekracza 3 lata przedłużenie może
nastąpić za zgodą Rady Miejskiej.

