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WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO
ODDANIA W DZIERŻAWE NA CELU USYTUOWANIA
URZADZEN

INF'RASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

I' Przezn^cft się do oddania w dzieźawę' w trybie bezprz€targowym
Voice Net S.A.' u|.Migda|owa86' 35-232Rzeszów

na rzeqz

gruntowejniezabudowanej,
częśćpowierzchni wynoszącąokoło 0,164mżnieruchomości
stanovr'iącęjwłasnośó Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 700
oznaczonej w ewidencji gruntów i bud}Tków w użytku gruntow}łno nazwie Br - PsIv
$unty rolne zabudowane.'dla któĘ Sąd rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę
wieczysta nr KW 45854.
Powierzchnia wydfięrżawion€j nieruchomości_ 0'0139 ha w t}m
ptzeznacza się około0,164m' gruntu.

pod dzieźawę

Poloż€nie - Nieruchomośćpołożonajest w obrębie ewidencyjnym 3 Komorów' gm'
Majdan kólewski, ptzy drcdze kajowej nr 9 Radom _ Barwinek.
opis nieruchomości:Nięruchomośćjest niezabudowaną nieogrodzona, granicząca od
strony południowejz &ogą kajową ff 9 Radom - Barwinek, zaśod shony północnej
z drogą powiatową m l22 lR
Przezlaczelie
zgodnie z zaświadczeniem wójta Gminy Majdan Klólewski,
przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Nieruchomość udostępnia się w drodze umowy dzierżawy, celem
us}tuowaniai eksploatowania doziemnego p|zyłącza lro,bla światłowodowegoAREo
As04.o 10'1 mm w nuze ochronnej HDPE _ s 40/3''7mm od istniejąc€j studzieŃi
GDDKiA do istniejącej podbudowy słupowejPGE s.A.
Okres dzieźawy 0I.0|.2020_ 31.|2.2022.
czal dziefźlaw w latach

3lata

wysokośćczynszu rocznie: około211'00zl. brutto'
Inne oplaty:(podatekod ńeruchomości).
||. Przezlacza się do oddania w dzierżawę'w trybie bezprzet.rgowYm na rzecz
voice Net s'A'' ul. Migdalowa 86' 35-232Rzeszów
częśćpowierzchni wynoszącą około 0.8ll m2 nieruchomości
gruntowejzabudowanej
budynkiem Wiejskiego ośrodka Zdrowia w Lipnicy' stanowiącej własność Powiatu
Kolbuszowskiego, będącej w użyczeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki
zdrowotnej w Kolbuszowej, oaaczonej jako działka nr 3694 oznaczonej w ewidencji
guntów i bud}nków w uż}tku gruntowymo nazwię Bi- iryre tereny zabudowane,dla
której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą
Kw 35639/5.

Powierzchnia nieruchomości 0'2627ha, w tym pod dzieżawę przeznacza się około
0,81lm2 gruntu.
Polożenie . Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjn1m 6 Lipnicą gn
Dzikowiec.
opis Dieruchomości:Nieruchomośćjest zabudowana budyŃiem więjskiego ośrodka
Zdrowia w Lipnicy' o numerze porządkowym 279, przy zbiegu rlróg powiatowych
nr t212R Lipńca - Dzikowiec. widełka.olaz nr1204R MajdanKrólewski _ Kopcie _
Lipnica - Raniżów _ Głogów Małopolski.
zgodnie z zaświadczeniemwójta Gminy Dzikowiec' prz€dmiotowa
Przczoaczenie
działka nie jest objętamiejscowym planem zagospodarowaniaprzestrzennego.NatomiaŚ
w Studium UwaruŃowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
DzikowięcUchwalonegoUchwałąnr ffi|X]287 /2013z dnia 14listopada2013roku jest
tereno symbolu Uc - teren usług.Ww. nieruchomośóudostępnia się w drodz€ umowy
dzierżawy,celem usytuowaniai eksploatowanianapowietrznego kabla światłowodowego
AREo AS04.g 1o,l mm na istniejącej podbudowie sfupowej nad działką
_ 14.0|.2020_ I3.0|.2023.
okres dzierź,an1
czas dzieźawy w latach_3 lata
czynszu rocznie: około1279,00zl. brutto'
Wysokość
Iole oplaty: Godatęk od ni€ruchomości).
|||. Pru,ęzl''czA się do oddania w dzierżawę,w trybie bezprzetaĘowym lu n,ęc],
Multimedia Polska s.A.' ul. Tadeusz! w€ n dy 7/9,81.341Gdynia' częśćpowierzchni
wynosz4cą około 2'00 m2 nieruchomościgruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Powiafu Kolbuszowskiegow udziale 61611000części'będącej \ł użyczęruu
Samodzielnego Publicznęgo Zespołu opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej w udziale
616/1000części oznaczoneJ jako działka nr 4ó53/1, oznaczonej w ewidencji guntów
i budynków w uż}tku $untowym o nazwie Bi _ inne tereny zabudorłane,dla której
Sąd Rejonowyw KolbuszowejprowadziksięgęwieczysĘ nr Kw 43158.
_ 0,1179ha w t}m pod dzierżawę
nieruchomości
Powierzchnia wydzierżawionej
przeznacza się około2,00 m2 gruntu.
Polożenic - Nieruchomośćpołożonajest w obrębie ewidencyjnym 8 cmolas' gm.
Cmolas.
opis nieruchoDości:Nieruchomośćjest zabudowana Gminnym ośrodkiemZdrowia
w Cmolasie' w budynku którego wyodrębnione są 4 samodzielne lokalę mieszkalne.
Przeznaczenie _ zgodnie z za'świadczęniemWójta Gminy cmolas' przedmiotowa
działka nie jęst objęta miejscowymplanem zagospodarowaniaprzestrzennego.Natomiast
zgodrtie ze Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przęstrzennego
Gminy Cmolas uchwalonym uchwałą nr |IU26l02 Rady Gminy w Cmolasie z dńa
27 grndnia 2oo2r. położorcjest w obszarze istnięjąceji proponowanejzabudowy.
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Nieluchomość udostępnia się w drodze umowy dzierżawy,celem usytuowania
i eksploatowanial sztuki sfupa telekomunikacyjnego
i napowietrznegoprzy|ączŁ do
przedmiotowej
budynkuGoz' na
nieruchomościcelem zaopab.zenia mi€szkańców
loka|iw dostępdo intemefu
i telewizji.
_ 0I 'o|'2o2o
_ 3I'|2.2022'
Okres dzierźawy
Czas dzierźary w latach 3 lata
gzylsz||rocznie:okolo 255'00zl. brutto.
wysokość
Inneopl.ty: (podatekod ńeruchomości).

INFORJI{ACJE

O PRZEZNACZENIU

NIERUCHOMOSCI,

w PKT. I' II' III Do oDDANIA w DZIERżAWĘ:

O KTORYCII

MOWA

1. UchwałaNr 45D50/20|9Zuządu Powiatuw Kolbuszowejz dnia 18 września2019r.
w sprawie wyrażęnia zgody na udostepnienie nieruchomości oznaczonej jako
4653/l obr. Cmolas
w celu
działka m
us}tuowania 9upa i przyłącza
telekomunikacyjnegodo budynku Gminnego ośrodkaZdrowia w Cmolasie.
2. UchwałaNr 45D51/20|9 Zarządtl Powiatu w Kolbuszowej z dnia 18 września2019 r.
w sprawie v,ł'\ażpnia zgody na udoslepnieńe ńeruchomości ozrraczonej jako
działka nr 700 obr. Komońw w cłlu wykonania doziemnego Wy|ącz^ kab|a
AREO AS04 _ o10'l nm.
światłowodowego
3. UchwałaNr 471258120|9Zarz4dl'l Powiafu w Kolbuszowej z dnia02 ptź:dziernika20|9r.
w sprawie wyraź'rr;la zgody na udostęnienie nięruchomościoznaczonej jako &iałka
ru 3694 obr. Lipnica w celu wykonania napowietralego kabla światłowodowego
AREO
podbudowie
As04_g10'1 mmna istniejącej
słupowejenergetyczn€ j oraz udost€ p nienie
nieruchomościna cele budowlane.
4. UchwataNr 471259/20|9zapąd\Powianr w Kolbuszo\łejz dna 02 paździemika2o|9 r.
w sprawie przęziaozqna części nieruchomości stanowiących własność PoMatu
Kolbuszowskiego do oddania w dzięrżawę na potlzeby usytuowania infrastrŃtury
technicznej omz ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę na potrzęby us}tuowania infrastruktury technicznej.
Ko|buszowa.
dnia 02.10.2019r zftząt PowiŃ!\,! Kolbuszowei.
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