
 
UCHWAŁA NR XXX/261/2017 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 29 czerwca 2017 r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej                          
w Białobrzegach, objętej Podstrefą Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro – Park Wisłosan. 
 
 

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  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. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach, 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Białobrzegi objętej Podstrefą Białobrzegi 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Wisłosan, składającej się                      
z działek: nr 1243/157, 1243/158, 1243/159 o łącznej powierzchni 0,8612 ha, księga 
wieczysta RA2G/00001832/9. 

§ 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 
 



 
Uzasadnienie 

 
Uchwałą Nr XIV/127/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi 
wyraziła zgodę na włączenie w obszar , Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro 
– Park Wisłosan m.in. działek 1243/157, 1243/158, 1243/159. 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej została utworzona 
Podstrefa Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Wisłosan, 
w skład której weszły m.in. tereny opisane w rozporządzeniu jako kompleks nr 3, w którym 
mieszczą się działki będące przedmiotem niniejszej uchwały. Nieruchomość ta                               
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest  w terenach zabudowy 
usługowej i przemysłowo – składowej oznaczonych symbolem PU na rysunku planu 
miejscowego. 

Nieruchomość jest przewidziana do sprzedaży w drodze przetargu łącznego mającego na celu 
ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalność na terenie 
strefy oraz nabędzie prawo własności nieruchomości. 
 

 

Rys. Szkic lokalizacji 

 

 


