
UCHWAŁA Nr 349 / 6965 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 stycznia 2022 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Nr 280/5589/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie 
współwłasności nieruchomości zmienioną uchwałą Nr 319/6408/21 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2021r. 

 

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.),  art. 37 ust. 2 

pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 

poz. 1990) oraz art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U 

z 2020r. poz. 1740  z poźń. zm.)  
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
1. W Uchwale Nr 280/5589/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie  z dnia 25 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie 

współwłasności nieruchomości dokonuje się następujących zmian:  

   §1 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„Zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpi poprzez podział działki nr 635/3 

położonej w obrębie Śródmieście m. Krosna na trzy  działki ewidencyjne oznaczone 

nr 635/6 o pow. 0,0452 ha, 635/7 o pow. 0,0307 ha i 635/8 o pow. 0,0137 ha przy 

czym: 

1) działki nr 635/7 i nr 635/8 staną się własnością Gminy Krosno w udziale 

634/1000 części nieruchomości i Województwa Podkarpackiego w udziale 

366/1000 części nieruchomości,  

2) działka nr  635/6 stanie się wyłączną własnością, 

3) działka nr 635/6 zostanie obciążona służebnością gruntową polegającą na 

prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 

nr 635/7.” 

2. W § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„ Zniesienie współwłasności nieruchomości opisanych w ust.2 nastąpi bez 

zastosowania dopłat ani spłat.”   

3. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki 

Mieniem. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego



 

 


