
UCHWAŁA NR XXXIX/366/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w  drodze przetargu 
nieruchomości lokalowych, położonych w Rymanowie. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 13 ust.1, art. 28 ust. 1 , art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . 
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990). –  

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowej, 
lokal mieszkalny nr 1 stanowiący własność Gminy Rymanów, położony w Rymanowie przy ul. Rynek 1, na 
działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1490/2 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku. 

2. Udziela się Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowej, lokal 
mieszkalny nr 5 stanowiący własność Gminy Rymanów, położony w Rymanowie przy ul. Rynek 1, na działce 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1490/2 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku przy ul Rynek 1 o powierzchni użytkowej 43,44 m2

. Lokal bezumownie zajmowany przez byłego najemcę.

Gmina Rymanów posiada prawomocny wyrok eksmisyjny, na byłego najemcę i osoby z nim
mieszkające, który obecnie nie może zostać wykonany ze względu na pandemie koronawirusa.

Lokal wymaga remontu.

Lokal nr 5  położony na I piętrze budynku przy ul Rynek 1 o powierzchni użytkowej 43,76 m2 .

Lokal bezumownie zajmowany przez byłego najemcę.

Gmina Rymanów posiada prawomocny wyrok eksmisyjny, na byłego najemcę i osoby z nim
mieszkające, który obecnie nie może zostać wykonany ze względu na pandemię koronawirusa.

Lokal wymaga remontu.

Sporządził; Janusz Małopolski
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