Uchwała Nr …………….
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia ……………………..
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu
nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Styki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust. 3
pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 65).

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości, położonej w Rzeszowie przy ulicy Styki,
stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, objętej KW RZ1Z/00017237/8,
oznaczonej jako działki:
1. nr 107/13, o pow. 0,4033 ha, obr. 207,
2. nr 107/16, o pow. 0,1280 ha, obr. 207,
na rzecz PKP Energetyka S.A. z przeznaczeniem na realizację celu publicznego
obiektów i urządzeń transportu publicznego.
§ 2.
Odstępuje się od zbycia w drodze przetargu opisanej w § 1 nieruchomości.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

UZASADNIENIE
Nieruchomość oznaczona jako działki nr 107/13 i 107/16 obr. 207, położona jest
w Rzeszowie przy ulicy Styki, stanowi własność Gminy Miasto Rzeszów
i przeznacza się ją do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu realizacji urządzeń
infrastruktury technicznej. Elfeko S.A. działająca imieniem PKP Energetyka S.A. jako
pełnomocnik, zwróciła się o sprzedaż w/w nieruchomości, pod budowę podstacji
trakcyjnej Rzeszów wraz z linią 110kV, która zasilać będzie linię kolejową
nr 71 Rzeszów-Ocice. Opisane przedsięwzięcie stanowi inwestycje celu publicznego
w rozumieniu art. 6 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość
objęta jest decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
AR.6733.54.4.2019.BP54 z dnia 24.02.2020 na zamierzenie inwestycyjne pn.
,,Budowa obiektu elektroenergetycznej infrastruktury technicznej w postaci podstacji
trakcyjnej 110 kV Rzeszów składającej się z budynku podstacji trakcyjnej,
naziemnych urządzeń technicznych oraz niezbędnej infrastruktury”. W związku
z powyższych zasadne jest podjęcie uchwały o odstąpieniu od zbycia w drodze
przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację powyższego celu.

Załącznik do Uchwały Nr ……………………
Rady Miasta Rzeszowa z dnia …….…………

