
Projekt 
 

z dnia.............................., zgłoszony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa Pankiewicza 5, obręb Bielsko Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j.Dz.U. z 2020 r., poz.1990) oraz § 2 uchwały Nr VIII/102/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
14 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019, poz.3861) 

Rada Miejska 
p o s t a n a w i a 

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, składającej się 
z działki nr 283, obj. KW BB1B/00062649/0, obręb Bielsko Miasto, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Józefa 
Pankiewicza, zabudowanej budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Józefa Pankiewicza 5, obejmująca dz. nr 283 o pow.105 m2,
obręb Bielsko Miasto stanowi własność Gminy Bielsko-Biała.

W budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy.

Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia remontu generalnego.

Jednocześnie nieruchomość położona jest na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego Bielska
wpisanego do rejestru zabytków pod poz. A-1/76 i objętego ochroną na mocy decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej znak KL.IV-5340/1/76 z dnia 16 sierpnia 1976 r.

Obiekt podlega także ochronie w ramach zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
bielskiej Starówki. Zgodnie z planem nieruchomość znajduje się w jednostce B7 U,M.

W związku z tym, że obiekt wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego, który będzie generował
wysokie koszty, zasadne jest przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości do zbycia w drodze przetargu
i scedowanie obowiązku wykonania remontu zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi na nowego właściciela
nieruchomości.
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