
 
PROJEKT 

 
UCHWAŁA NR ................./2016 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia .................... 2016 r.  

 
 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości stanowiącej 
drogę wewnętrzną w obrębie Białobrzegi  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a – ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Miasta i Gminy Białobrzegi 
uchwala: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Gminy 
Białobrzegi prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Białobrzegi gm. 
Białobrzegi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1972/2 o powierzchni 0,1344 
ha, stanowiącej drogę wewnętrzną. 

§ 2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu, VIII Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą RA2G/00001025/9. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący 

 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1579 
 



 
Uzasadnienie 

 
 W dniu 17 października do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach wpłynął wniosek 
współwłaścicieli nieruchomości o nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Białobrzegi 
działki, oznaczonej nr ewid. 1972/2 położonej w obrębie Białobrzegi wydzielonej jako 
droga wewnętrzna. Działka została wydzielona w roku 2016r. przy podziale 
nieruchomości, realizowanym na wniosek współwłaścicieli, z przeznaczeniem pod 
projektowaną drogę wewnętrzną, jako dojazd do 8 nieruchomości. Szerokość działki 
wynosi 5 m. W przyszłości, przy podziale działki sąsiedniej ozn. nr 1974/3 istnieje 
możliwość wydzielenia działki, która łącznie z przedmiotową działka będzie stanowiła 
drogę spełniającą parametry drogi publicznej.           

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego miasta Białobrzegi zatwierdzonym 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) znajduje się w obszarze strefy 
zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy mieszkaniowej, rezydencjonalnej 
oznaczonych symbolem MNL na rysunku planu miejscowego.       

      W świetle obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, podejmowanie 
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących m. in. zasad nabywania nieruchomości należy do właściwości Rady Miasta i 
Gminy. 

 
 

Rys. Szkic lokalizacji 

 

 

 

Sporządziła: Ewa Staszewska 


