
Projekt

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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

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

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/797/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 
2018 r.

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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), w związku 
z Uchwałą Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określania 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Wojew. Śląskiego 
z 2014 r. poz. 3802)

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

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XL/797/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-
Biała, oznaczonej jako działka 3391/5 o pow. 810 m2, położonej w Bielsku-Białej w rejonie ul. Pienińskiej, 
obręb Stare Bielsko.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 66270521-84A2-4D6D-A550-618EDEE91E87. Projekt Strona 1 z 2



Uzasadnienie

Na wniosek właścicielki nieruchomości składającej się z działek o numerach: 4048, 614/2, 615/2, 616/2,
617/2 o łącznej pow. 5253 m2, przygotowana została do sprzedaży działka gminna nr 3391/5 o pow. 810 m2,
położona w Bielsku-Białej w rejonie ul. Pienińskiej, obręb Stare Bielsko, stanowiąca ogólnodostępny teren
zielony. Sprzedaż terenu gminnego miała nastąpić w trybie bezprzetargowym, na podstawie
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. z przeznaczeniem na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej. W toku ww. postępowania wnioskodawczyni zrezygnowała
z nabycia przedmiotowej nieruchomości, w związku z czym zasadne jest uchylenie uchwały wyrażającej zgodę
na jej sprzedaż.
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