
Projekt

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

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

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

w sprawie zmiany oraz częściowego uchylenia uchwały nr LVI/887/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 5 marca 2002 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. 1 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. W § 1 uchwały nr LVI/887/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Deszczowej, 
gm. kat. Hałcnów na rzecz osób fizycznych i prawnych, zmienionej uchwałą nr XXIII/724/2004 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 stycznia 2004 r.  wprowadza się zmiany, nadając mu brzmienie:

„Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 2281/21 o pow. 4544 m2, obj. KW BB1B/00019367/3 
położonej w Bielsku-Białej przy ul. Deszczowej, obręb Hałcnów.”

§ 2. Uchylić § 2 uchwały nr LVI/887/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 marca 2002 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w Bielsku-Białej przy ul. 
Deszczowej, gm. kat. Hałcnów na rzecz osób fizycznych i prawnych, zmienionej uchwałą nr XXIII/724/2004 
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 stycznia 2004 r.

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

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

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczona jako działka 2281/21
o pow. 4544 m2, obj. KW BB1B/00019367/3, położona jest w Bielsku-Białej przy ulicy Deszczowej, obręb
Hałcnów. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Dla ww. działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynków jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej (znak UA.JGO-7331-1-857/2007 z dnia 7 kwietnia 2008 r.).

Uchwałą nr LVI/887/2002 z dnia 5 marca 2002 r. Rada Miejska przeznaczyła m.in. przedmiotową
nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W wyniku czynności geodezyjnych polegających na wznowieniu punktów granicznych nieruchomości wraz
z pomiarem kontrolnym powierzchni stwierdzono, iż faktyczna powierzchnia działki 2281/21 wynosi 4544 m2,
a nie jak wskazano w ww. uchwale 4700 m2.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Gmina nie może nieodpłatnie obciążać
ograniczonymi prawami rzeczowymi swoich nieruchomości na rzecz nieruchomości nie stanowiących
własność Skarbu Państwa i innej jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany uchwały w zakresie powierzchni nieruchomości
oraz konieczność uchylenia w części dotyczącej służebności drogowej.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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