
UCHWAŁA NR LXVII/601/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie dotychczasowym 
dzierżawcom, w dzierżawę działek gminnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz.U. 
2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2021 poz. 1899) - Rada Miejska w Rymanowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na zawarcie umów dzierżawy w drodze 
bezprzetargowej z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Rymanów obejmujących: 

a) część działki nr 2925/1 o pow. 0,0158 ha oraz działkę nr 2929/5 o pow. 0,0072 ha położone w miejscowości 
Rymanów na okres 5 lat z przeznaczeniem na dojazd oraz teren dla ruchu pieszego, celem poprawienia 
funkcjonalności budynku usługowo-handlowego, bez możliwości prowadzenia na tym terenie działalności 
handlowej i usługowej, 

b) część działki nr 2396/4 o pow. 0,0385 ha oraz część działki nr 2398/3 o pow. 0,0350 ha położone 
w miejscowości Klimkówka na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele magazynowe i przemysłowo-składowe, 

c) część działki nr 89 o pow. 0,0020 ha położoną w miejscowości Rymanów-Zdrój na okres 5 lat 
z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego garażu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 12 lipca 2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 12 lipca 2022 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 12 lipca 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się z wnioskami o przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości 
gruntowych, obejmujących działki położone w miejscowościach: Rymanów, Rymanów-Zdrój i Klimkówka. 
Nieruchomości te są dzierżawione od wielu lat z przeznaczeniem na cele: dojazd oraz teren dla ruchu 
pieszego, cele magazynowe i przemysłowo-składowe, oraz lokalizację tymczasowego garażu. 

W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. 

Opracowała: Anna Folcik 
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