
Projekt

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

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, oznaczonej jako dz.1337/10, dz.1334/21, dz.1334/23 o łącznej powierzchni 13.370 m², 

położonej w Bielsku-Białej przy przy skrzyżowaniu ulic Grondysa i Pileckiego

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.594), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.), Uchwały Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3802)

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

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała 
oznaczonej jako dz.1337/10 o pow. 12.547 m2, obj. Kw BB1B/00076527/0, dz.1334/21 o pow. 608 m2, 
dz.1334/23 o pow. 215 m2, obj. KW BB1B/00061731/5 (łączna powierzchnia 13.370 m2), położonej w Bielsku-
Białej przy skrzyżowaniu ulic Grondysa i Pileckiego, obręb Kamienica, z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną.

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

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

Nieruchomość gminna oznaczona jako dz.1337/10 o pow. 12.547 m2, dz.1334/21 o pow. 608 m2, dz.1334/23
o pow. 215 m2 (łączna powierzchnia 13.370 m2), położona jest przy skrzyżowaniu ulic Grondysa i Pileckiego,
obręb Kamienica, w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego „Cztery pory roku”. Działki stanowią płaski
niezagospodarowany terenu. Dla opisanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z którym cały w/w teren objęty jest jednostką planu 124-MW-4 – przeznaczoną pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Sprzedaż działek dz.1337/10, dz.1334/21, dz.1334/23 o łącznej
powierzchni 13.370 m2, w drodze przetargu, pozwoli na kompleksowe zagospodarowanie przedmiotowego
terenu – zgodnie z założeniami planu.
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