
 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/987/14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 23 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy 

Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów. 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 j.t.), § 9 Uchwały Nr XXVII/493/12 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad 
gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 
10 grudnia 2012 r., poz. 2958). 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje; 

 
§ 1 

1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność 
Województwa Podkarpackiego, położonych w obrębie 207 m. Rzeszowa tj.: 

1) lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 2297,10 m2, mieszczącego się 
w budynku przy ul. Targowej 1, obj. KW nr RZ1Z/00114365/4, z którym 
związany jest udział wynoszący 229710/322642 w częściach wspólnych 
budynku oraz prawie własności do gruntu oznaczonego jako działka ewid. 
nr 1069/1 o pow. 0,1487 ha, obj. KW nr RZ1Z/00023536/9; 

2) lokalu nr 5 o powierzchni 35,21 m2, mieszczącego się w budynku przy 
ul. Targowej 3, obj. KW nr RZ1Z/00097171/1, z którym związany jest udział 
wynoszący 3521/38402 w częściach wspólnych budynku oraz udział 
wynoszący 6514/343290 w prawie własności do gruntu oznaczonego jako 
działka ewid. nr 1070/4 o pow. 0,0598 ha i działka ewid. nr 1070/5 o pow. 
0,1731ha, obj. KW nr RZ1Z/00031482/4; 

na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Rzeszów, położoną 
w obrębie 207 m. Rzeszowa przy ul. Szpitalnej, oznaczoną jako działka ewid. 
nr 1098/2 o pow. 0,2952 ha, objęta KW nr RZ1Z/00114192/0. 

2. Z tytułu zamiany dokonana zostanie dopłata równa różnicy wartości 
zamienianych nieruchomości. 

 
§ 2 

Wydanie nieruchomości nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia 
podpisania notarialnej umowy zamiany. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


