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Uchwała Nr / / 22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia  2022 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki  

przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. 

 

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 ze zm.), § 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. Nr 217, poz. 2958), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II 

w Krośnie na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 3,2 ara powierzchni działki 

nr 1072/118 położonej w Krośnie, obr. 6 Krościenko Niżne dla Firmy DAR Sp. z o.o., 

Sp. k. z siedzibą w Korczynie przy ul. Ks. S. Dubiela 34, z  przeznaczeniem  

na utworzenie tymczasowej drogi dojazdowej na teren budowy osiedla 

mieszkaniowego przy ul. Zielonej w Krośnie, zgodnie z przedstawioną przez 

Wnioskodawcę mapą poglądową, stanowiącą załącznik do uchwały. 

§ 2 
1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony. 

2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa. 

§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwrócił się 

z wnioskiem o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 0,0323 ha powierzchni 

działki nr 1072/118 położonej w Krośnie, obr. 6 Krościenko Niżne dla Firmy DAR 

Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Korczynie przy ul. Ks. S. Dubiela 34, z przeznaczeniem 

na utworzenie tymczasowej drogi dojazdowej na teren budowy osiedla 

mieszkaniowego przy ul. Zielonej w Krośnie.  

Według wniosku przesłanego przez Wnioskodawcę, Dzierżawca zobowiązany 

będzie do zapłaty czynszu dzierżawy w wysokości 300,00 zł brutto miesięcznie.   

W związku z powyższym oraz pozytywną opinią Departamentu Ochrony Zdrowia 

i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

proponuje się wyrazić zgodę na zawarcie wnioskowanej umowy dzierżawy.  

 

 


