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Poz. 2062
UCHWAŁA NR XVI/118/2020
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony,
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony
do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
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. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/106/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie
zasad wydzierżawiania lub najmu na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość wprowadza się zmianę, że w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a
w brzmieniu:
„W przypadku zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem
i utrzymaniem tych dróg, a związane w szczególności z prowadzeniem robót w pasie
drogowym, umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych wyraża się zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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