
Projekt

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

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

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

w sprawie zmiany tytułu i treści § 1 Uchwały Nr XIV/319/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 
28 grudnia 2011 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. Zmienić tytuł Uchwały Nr XIV/319/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. 
nadając mu brzmienie:

„w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonych 
jako działki o numerach: 5/28, 11/38 i 10/14 obręb Wapienica”.

§ 2. Zmienić treść § 1 Uchwały Nr XIV/319/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 
2011 r., nadając mu brzmienie:

„Wyrazić zgodę na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Bielsko-Biała, oznaczonych jako działki o numerach 5/28 o pow. 6862 m2, obj. KW. 
BB1B/00027647/9 oraz 11/38 o pow. 5301 m2 i 10/14 o pow. 700 m2, obj. KW BB1B/00061733/9 
(łączna powierzchnia kompleksu 12.863 m2), położonych w Bielsku-Białej w rejonie ulic 
Międzyrzeckiej i Bohaterów Monte Cassino, obręb Wapienica.”

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

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

Rada Miejska w Bielsku-Białej na podstawie Uchwały Nr XIV/319/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r., wyraziła
zgodę na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała,
oznaczonych jako dz.: 5/28 i 11/35 obręb Wapienica, położonych w Bielsku-Białej przy ul. Międzyrzeckiej,
jako jednego kompleksu o łącznej pow. 12.863 m2. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Nr ON.0050.1113.2012.MGR z dnia 23 stycznia 2012 r. sprzedaż ww. kompleksu może nastąpić w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie decyzji Burmistrza Czechowic-Dziedzic Nr 81/2014 z dnia 16 lipca 2014 r., działka 11/35
o pow. 6001 m2 uległa podziałowi na dz. 11/38 o pow. 5301 m2 oraz dz. 11/39 o pow. 700 m2. Ww. podział
wykonany został w związku z przeprowadzonym przez tut. Wydział postępowaniem, na podstawie którego
dokonano zamiany gruntu gminnego ozn. jako dz. 11/39 o pow. 700 m2 na nieruchomość prywatną ozn. jako
dz. 10/14 o pow. 700 m2.

Z uwagi na wykonany podział geodezyjny przedmiotowego terenu oraz zamianę nieruchomości, zasadne jest
dokonanie zmian oznaczenia geodezyjnego i powierzchni działki objętej przedmiotową uchwałą
oraz zaktualizowanie obszaru proponowanego do zbycia w drodze przetargu.
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