
 
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/268/2017 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej, zabudowanej stacją transformatorową, położonej w Białobrzegach. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.1)), art. 13 ust 1, art. 28 ust 1 i art. 37 ust 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
2147 ze zm.2)) Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala 

 
§ 1.  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej stacją 
transformatorową, oznaczonej w rejestrze gruntów obrębu Białobrzegi numerem 1346/27 o 
powierzchni 0,0156 ha, ujawnioną w księdze wieczystej Nr RA2G/00016959/3 

2. Zwalnia się z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 
3. Zbycie nieruchomości nastąpi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – 

Kamienna. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
           Przewodniczący  
        Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
          Marcin Osowski 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
________________________ 
1)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 
730, 935 
2)   zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r., poz. 820, 
1509 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

Nieruchomość położona w obrębie Białobrzegi gm. Białobrzegi, oznaczona w 
ewidencji gruntów nr 1346/27 stanowi własność Gminy Białobrzegi. Na przedmiotowej 
działce posadowiona jest kontenerowa stacja transformatorowa nie stanowiąca własności 
Gminy.  

Z wnioskiem o nabycie w/w nieruchomości wystąpiła PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Skarżysko – Kamienna. Zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego, urządzenia służące do 
doprowadzania energii elektrycznej nie należą do części składowych gruntu jeżeli wchodzą w 
skład przedsiębiorstwa. Zatem stacja transformatorowa stanowi mienie Spółki PGE 
Dystrybucja S.A. 

W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej – zgodnie z art. 37 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami  - sprzedaż jej może nastąpić w drodze bezprzetargowej. 

 
 

Rys. Szkic lokalizacji 

 

 


