
 

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2021 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Białobrzegi prawa 

własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Sucha 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a – ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) w związku z art. 9011 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.2)) Rada Miasta i Gminy 

Białobrzegi uchwala: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Białobrzegi prawa własności 

nieruchomości gruntowej: 

1) stanowiącej działkę nr ewid. 2297/19 o pow. 0,1932 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Sucha, Gmina Białobrzegi, 

2) stanowiącej działkę nr ewid. 2297/35 o pow. 0,0718 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Sucha, Gmina Białobrzegi, 

3) stanowiącej działkę nr ewid. 2297/2 o pow. 0,0933 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Sucha, Gmina Białobrzegi. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
WICEPRZEWODNICZĄCY  

       Rady Miasta i Gminy  

 

         Zenon Jachowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Właściciele nieruchomości, działek   ewid. nr 2297/19, 2297/35 i 2297/2 położonych               

w obrębie ewidencyjnym Sucha wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa ich własności 

na rzecz Gminy Białobrzegi. 

Działki oznaczone nr 2297/19 i 2297/35 zostały wydzielone ostateczną decyzją 

Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi nr ZPiN.6831.21.2021 z dnia 26.02.2021 r. jako działki 

przeznaczone pod drogi wewnętrzne. Działa oznaczona nr 2297/2 również została wydzielona 

ostateczną decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi nr GPGGiOŚ.6011.7.2008 z dnia 

19.05.2008 r. jako działka przeznaczona pod drogę wewnętrzną.  

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 


