
 
 

UCHWAŁA NR XI/074/2019 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 28 sierpnia 2019 r.  
 
 

w sprawie zmiany uchwały 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 1990r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.1)), art. 102 ust 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                        
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.2)) 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: 

 
§ 1.  W uchwale 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 dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 1 ust 1 w miejsce  „1664/1, 1665” wpisuje się „część 1664/1”, 
2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 
3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 
4) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 
5) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 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 i Gminy Białobrzegi. 
 

 Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
Marcin Osowski 

 
 
 
 

 
 
 
 
________________________ 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309. 
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1509, Dz.U. z 2018 r., poz. 

2348, Dz. U. z 2019 r., poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309. 
 



Uzasadnienie 
 

Uchwałą Nr XXXVII/315/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Białobrzegach 
pomiędzy ulicami Mikowską i Krakowską Rada Miasta i Gminy Białobrzegi objęła 
scaleniem i podziałem nieruchomości m.in. działki nr 1664/1 i 1665. Działki te obecnie 
stanowią drogi. Działa nr 1664/1 tylko w części wchodzi w granice scalenia i podziału. 
Na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu objętego scalenie                      
i podziałem powierzchnia części przedmiotowej działki zostanie włączona do nowo 
wydzielonych działek budowlanych. Działka nr 1665 zarówno obecnie jak i po 
dokonaniu scalenia i podziału będzie stanowiła drogę. Nie zachodzi więc potrzeba 
objęcia jej procedurą scalenia i podziału. 
 
















































































































































































































