
UCHWAŁA NR LXXVIII/674/2023 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych 
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. 
Dz.U.2023.40/ oraz art.13 ust.1, art.28 ust.1 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami /t.j.Dz.U.2021.1899 z późn. zm./ -  

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących 
własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski, oznaczonych w operacie 
ewidencji gruntów jako działki nr 170/5 o pow. 0,1371 ha, nr 170/6 o pow. 0,1058 ha, nr 170/7 o pow. 0,1058 
ha, nr 170/8 o pow. 0,1065 ha, nr 170/9 o pow. 0,1066 ha, nr 170/10 o pow. 0,1075 ha, nr 170/11 o pow. 
0,1059 ha, nr 170/12 o pow. 0,1024 ha, nr 170/13 o pow. 0,1333 ha, nr 170/14 o pow. 0,2128 ha, nr 170/15 
o pow. 0,0971 ha, nr 170/16 o pow. 0,0975 ha, nr 170/17 o pow. 0,0980 ha, nr 170/18 o pow. 0,0975 ha. 

§ 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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UZASADNIENIE 

W związku z podjętą uchwałą nr LV/508/2021 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 26 
listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
"Królik Polski 1/2019" Gmina Rymanów przystąpiła do opracowania podziału geodezyjnego 
terenu objętego planem. W wyniku podziału wydzielono 14 działek z przeznaczeniem pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które następnie zostaną przeznaczone do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, co przyniesie korzyści w postaci: dochodu ze 
sprzedaży działek pod zabudowę i wzrostu podatków od nieruchomości.  

Wobec powyższego przedkłada się projekt uchwały w tej sprawie. 

Opracował: Mirosław Golonka 
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