
 
UCHWAŁA NR XIII/084/2019 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 29 października 2019 r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych ozn. nr: 2485/9, 

2485/32 i 2484/5 zabudowanych stacjami transformatorowymi, położonych                                    
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 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1))  art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy                  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204                     
z późn. zm.2))  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych stacjami 
transformatorowymi oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów obrębu Białobrzegi nr: 

a) 2485/9 o pow. 0,0089 ha,  

b) 2485/32 o pow. 0,0071 ha,  

c) 2484/5 o pow. 0,0050 ha,   

dla których Sąd Rejonowy w Grójcu, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych                              
w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą nr RA2G/00021345/4. 

§ 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 2019r. poz. 1309, 1696. 
2)  zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r.  poz. 1509; Dz. U. z 2018r. poz. 2348; 
Dz. U z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716. 
 



Uzasadnienie 
 

          

 Nieruchomości położone w obrębie Białobrzegi gm. Białobrzegi oznaczone nr ewid.: 
2485/9 o pow. 0,0089 ha, 2485/32 o pow. 0,0071 ha i 2484/5 o pow. 0,0050 ha,  dla których 
Sąd Rejonowy w Grójcu, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach 
prowadzi księgę wieczystą nr RA2G/00021345/4, stanowią własność Gminy Białobrzegi.                   
Na przedmiotowych działkach usytuowane są stacje transformatorowe nie stanowiące 
własności Gminy. 

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

 
 

Rys. 1. Lokalizacja nieruchomości. 

 

 

 

 


