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Uchwała Nr ………. /………. /20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia …………………… 2020   roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach 

na przedłużenie umowy dzierżawy 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.) § 19 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/493/12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie 

zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. 

z 2012 r. poz. 2958),  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się zgodę Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach  

na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 

300 m² stanowiącej część działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów  

nr 13 położonej w obrębie Cisowa, gm. Krasiczyn z firmą T-Mobile Polska S.A.  

z siedzibą w Warszawie.  

2. Umowa dzierżawy zostanie przedłużona do 24.03.2031 roku.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

 

 Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach zwrócił się z pisemnym 

wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej o łącznej powierzchni 300 m² stanowiącej część działki oznaczonej 

w operacie ewidencji gruntów nr 13 położonej w obrębie Cisowa, gm. Krasiczyn 

z firmą T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.  

Umowa dzierżawy gruntu została zawarta w dniu 25.03.2000 roku, z przeznaczeniem 

na budowę wieży (masztu) dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz 

z infrastrukturą teletechniczną, przeznaczonych do pracy w systemie telefonii 

cyfrowej. W 2011 roku przedmiotowa umowa została przedłużona, za zgodą Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr VII/84/11 z dnia 25 marca 2011 roku na 

10 lat, tj. do roku 2021.  

Obecnie Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach wystąpiło z prośbą 

o przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat.  

Według wniosku przesłanego przez Wnioskodawcę wysokość czynszu za kwartał 

wynosić będzie 5 300,00 zł netto + VAT (waloryzowany o wskaźnik inflacji rocznej).  

W związku z powyższym oraz faktem iż dzierżawa w/w powierzchni gruntu nie 

koliduje z działalnością statutową Arboretum, a także biorąc pod uwagę pozytywną 

opinię Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego proponuje się wyrazić zgodę  

na przedłużenie wnioskowanej umowy dzierżawy.    

 

 


