
UCHWAŁA NR XXXVII/315/2018 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 29 stycznia 2018 r.  
 

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych                                  
w Białobrzegach pomiędzy ulicami Mikowską i Krakowską.  

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1) oraz art. 102 ust. 3 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r.  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
121 ze zm2) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalenia i 
podziału nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 736) Rada Miasta i Gminy Białobrzegi 
uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
1. Przystępuje się na wniosek właścicieli nieruchomości, do scalenia i podziału 

nieruchomości położonych w Białobrzegach dla obszaru obejmującego działki nr: 1622/1, 
2469/1, 1605/1, 1604/1, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1584/2, 1613, 1614, 
1615, 1617, 1618, 1619/2, 1619/1, 1620/1, 1621, 1622/2, 1623, 1625, 1626, 1627/1, 
1629/1, 1630, 1631/1, 1633/1, 1634, 1635/1, 1636, 1582/2, 1587/2, 1589/2, 1591/2, 
1593/2, 1595/2, 1597/2, 1599/2, 1601/2, 1620/2, 1624, 1628, 1632, 1664/1, 1665. 
 

2. Zewnętrzne granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oznaczone są na 
mapie, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

3. Wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości dotyczące obszaru objętego scaleniem i 
podziałem stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi 

zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/81/2004 z dnia 
02.03.2004 r. (Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 68, poz. 1725 ze zm. Dz. Urz. z 2006 r. 
Nr 61, poz. 1938), dla obszaru objętego scaleniem i podziałem stanowią załączniki Nr 3 i 
4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej miasta Białobrzegi. 
 
 
           Przewodniczący 

        Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

          Marcin Osowski 

 
 
 
 
1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r.  poz.2232 
2 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 50 



Uzasadnienie 

 
 Z inicjatywą wszczęcia postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości 
położonych w Białobrzegach pomiędzy ulicami Mikowską i Krakowską wystąpili ich 
właściciele i współwłaściciele.  
Na podstawie art. 102 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – dalej ustawa (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) „Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać , 
jeżeli są one położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy 
o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający ponad 
50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem”.  Powyższy warunek został 
spełniony ponieważ o zgodę na scalenie i podział nieruchomości o powierzchni 8,5582 ha 
wystąpili właściciele / współwłaściciele posiadający 78,37% powierzchni tych gruntów. 
Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy, o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości 
decyduje rada gminy w drodze uchwały, określając w niej granice zewnętrzne gruntów 
objętych scaleniem i podziałem.  
Obszar objęty scaleniem i podziałem, w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego położony jest w obszarze strefy zabudowy mieszkaniowej w terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN na rysunku planu 
miejscowego, częściowo w terenach podstawowego układu komunikacji miejskiej o 
symbolu KZ  na rysunku planu miejscowego oraz w obszarze Chronionego Krajobrazu 
„Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki”. Ograniczeniem (strefa ochronna) w zagospodarowaniu 
działek obecnym i przyszłym są cztery napowietrzne linie średniego napięcia 
przebiegające przez opisywany teren oraz sąsiedztwo głównego punktu zasilającego tzw. 
GPZ. 
Obecna struktura przestrzenne powyższych nieruchomości jest bardzo niekorzystna, 
działki są wąskie i długie. Dokonanie ich scalenia i podziału umożliwi racjonalne 
wykorzystanie nowopowstałych działek zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
 
 

 
 










































































































































































































