Zalqcaik do Uchwaty Nr 54/307/2019
zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 20 listoDada
2019r.

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

oDDANIA w

URZ'ĄDZEN

PRZEZNACZONYCH

DO

DzIERzAwĘ NA CELE USYTUoWANIA
INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

|. Przeznacza się do oddania w dzieżawę' w trybie bezprzetargowym na nzecz
Voice Net S.A.' ul. Migdalowa 86,35-232Rzeszów częśópowierzchni wynoszącąokoło
2,00 m2 nieruchomościgruntowej, stanowiącej wtasnośó Powiatu Kolbuszowskiego,
pozostającejw trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrotechniczno . Ekonomicmych
w Weryni'
ozllraczonei jako działka nr 2618 wykazanej w ewidencji gruntów
i budynków m.in. w użytku gruntowymo nazwie inne tereny zabudowane ozr7aczone
symbolem Bi' dla któĄ Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczysĘ
nr KWTBlIJ00034090l7.
_ 5,44ha, w tym pod dzieftavę przeznaczasię około
Powierzchnia nieruchomości
2,00m2 gruntu.
Polożenie - Nieruchomośópołożonajest w obrębie ewidencyjnym14 Werynią gm.
Kolbuszowa, przy drodze gminnej ozrraczonejjako działka nr 40.
jest zabudowanąw częścizagospodarowarra
jako
opis nieruchomości:
Nieruchomość
jako
plac manewrowy' częściowo
stawy hodowlane i oczyszczalnia.Dziatka jest
oglodzona od strony wschodniej graficzy z drogą gminną oznaczoną jako działka
nr 40. Nieruchomośćpozostaje w trwałym zarzĄdzie Zespotu Szkół Agrotechniczno Ekonomicmych w Weryni.
Przeznaczenie _ zgodnie z zaśtiadczeniem Burmistrza Kolbuszowej z dnia
30.10.2019
r. znak: RGKiB'6727.1.33|e.20|9przedmiotowadziałka ńe jest objęta
miejscowymplanem zagospodarowaniaprzeshzeffiego.Obecnie brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennegoobejmującego swym opracowaniemww'
działkę.Zgodnie ze studium uchwalonym uchwałąRady Miejskiej Nr )o(V/207l2000
z dnia 28 czerwca 200 r' z późn.nrl., działka nr 26/8 w części znajduje się na
obszarze zieleni publicznej, sportui wypoczynku - omaczenie w studium symbolemZP,
zaśw części znajduje się na obszarze wód otwaĘch, stawy hodowlane, zbiomik
retencyjny, oznaczenie w studium symbolem Wo. Częśó tej nieruchomości
o pow. około2,00m2Nieruchomośóudostępniasię w drodze umowy dzierźawy,
celem
usytuowaniai eksploatowania doziemnego przyłącza kabla światłowodowegoAREo
AS04-g l0,1 mmw n'lrze ochronnejHDPE _ g 40/3,7mmna powierzchni około2,00 m2.
okres dzieźawy _ |5.02.2020r. _ 14.02.2023
r.
Czas dzierżawy w latach 3 lata
Wysokość
czynszu rocznie: około 7,18zł.brutto.
Inne oplaty:(podatekod nieruchomości)'

||. Przeznacza się do oddania w dzieźawę'w trybie bezpnetargowym na rzecz
Uniwersytetu Rzeszowskiego część powierzchni wynoszącą około 11,07 m2
nieruchomościgruntowej, stanowiącej własnośó Powiatu Kolbuszowskiego, ontaczonej
jako dziatka m 67917wykazanej w ewidencji gruntów i budynków m.in. w użytku
gruntowymo nazwie grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem Br-PsIV, dla której
Sąd Rejonowyw Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr KW TB1K/00034090/7.
Powierzchnia nieruchomości _ 14.58ha, w tym
I 1,07m2gruntu.

w dzieżawę oddaje się około

Polożenie. Nieruchomośćpołożonajest w obrębie ewidencyjnym14 Werynią gm.
Kolbuszowa.
nieruchomości:Nieruchomośćjest gruntem rolnym, na którym przy jego
opis
zachodniej granicy usytuowanajest stacja transformatorowa'W pozostałejczęści
jest rolna i jej cześćjest już oddana w dzierżawę na cele ro|nicze
nieruchomośó
rolnikowi indywidualnemu.Dzińka posiada dojazd do drogi gminnej omaczonej jako
działkanr 40' gruntowa drogą gninną.
Przeznaczenie - zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Kolbuszowej z dnia
r. znak:RGKiB'6727.1.331d.20l9przedmiotowadziatka nie jest objęta
30.10.2019
Obecnie brak jest miejscowego
miejscowymplanem zagospodarowaniaprzestrzennego.
planu zagospodarowania przestrzennegoobejmującego swym opracowaniemww.
działkę.Zgodnie ze Studium uchwa|onym uchwałąRady Miejskiej Nr XXV/207/2000
z dnia 28 czetwca 200 t, z późn.zm,' działka nr 67917' znajduje się na obszarze
rolnym otwartym, o dobrych warunkach do rozwoju rolnictwą zrneliorowanym,
wyłączonymz zabudowy - omaczona w studium symbolemRo. Częśćtej nieruchomości
o pow. okołol1,7m, udostępnia się w drodze umowy dzierżawy,celem usytuowania
i eksploatowania doziemnego prrytącza kabla energeĘcznego od istniejącej stacji
projektowanego budynku
do
transformatorowej, usytuowanej na działce
Interdyscyplinamego
Centrum badan Klinicznych i Przedklinicznychna działceInwestora
- UniwersytetuRzeszowskiegonr 679115.
_ 14.02.2023.
okres dzieźawy _ 15.02.2020
Czas dzierżawy w |atach_3 lata
Wysokość
crynszu rocznie: około40'41złbrutto.
Inne oplaty:(podatekod nieruchomości).

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOSCI. O KTORYCH MOWA
w PKT. I i tl Do oDDANIA w DZIERżAWĘ:
1' UchwałaNr 52/29312019
Zarządu Powiatuw Kolbuszowejz dnia 6 listopada2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienienieruchomościomaczonej jako działka
w nrrze ochronnej
rrr 2618obr. 14 Weryni, w celu lokalizacji kabla światłowodowego
umiejscowionegodoziemnie.
Zarządu Powiatuw Kolbuszowejz dnia 6 listopada2019 r'
2. UchwałaNr 52/292/2019
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienienieruchomościoznaczonej jako działka
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t 679n obr. 14 weryni, w celu wykonania doziemnej inśtalacji €neĘetycznęi
z istniejącejna działce stacji nansformatorowej
' do nowo prcjektowanegobud}mku
lnteńyscyplinamego Centum badań klinicznych i przedklińcznych na działce
r 679115.
3UchwałaNr54l307D0|9 ZatząduPowiatuw Kolbuszowej
z dnia Z0listopada2Ol9r.
w sprawieprzsarczrnta cząki nieruchomościstanowiących własność Powiatu
Kolbuszowskiegodo oddania w dzierżawę na potrzeby usytuowa'ńa intastulaury
technicznej ora:z ustalenia wykazu nieruchomościWe:^rczonych do oddania
w dzierżawęna potzeby usytuowaniainn.astukhĘ/ technicznej.
Kolbuszowądnia 26.||20|9r, zarząd Powiatuw Kolbuszowej'
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