
UCHWAŁA Nr 335 / 6596 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 listopada 2021 r. 

 

w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania wraz  z własnością 
usytuowanych na gruncie składników budowlanych, ustanowionego na 

nieruchomości położonej w Mielcu.   
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U.2020.1668 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 Uchwały  

nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 

roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego 

(Dz.Urz.Woj.Podk.2012. 2958) oraz Uchwały Nr XLI/690/21 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością usytuowanych na 

gruncie na gruncie składników budowlanych, ustanowionego na nieruchomości 

położonej w Mielcu 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia nabyć od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o.  

z siedzibą w Mielcu prawo wieczystego użytkowania ustanowionego na 

nieruchomości położonej w Mielcu obręb Smoczka, oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 2986/19 o pow. 

0,1516 ha i nr 2986/10 o pow. 0,0284 ha, obj. KW Nr TB1M/00045964/7 wraz 

z prawem własności usytuowanych na gruncie składników budowlanych. 

2. Nabycie prawa wieczystego użytkowania następuje na potrzeby statutowe 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – Rejon Dróg 

Wojewódzkich w Mielcu. 

3. Cena nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z własnością 

usytuowanych na gruncie składników budowlanych wynosi 540 000 zł brutto 

(słownie złotych: pięćset czterdzieści tysięcy 00/100), w tym: 

- 480 000 zł brutto za prawo wieczystego użytkowania działki nr 2986/19 wraz 

z własnością usytuowanych na gruncie składników budowlanych 

-   60 000 zł brutto za prawo wieczystego użytkowania działki nr 2986/10 wraz 

z własnością usytuowanych na gruncie składników budowlanych 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji  

i Gospodarki Mieniem. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  


