
                                         UCHWAŁA  NR XXXI/366/10                             Projekt                                         
                                              RADY  MIEJSKIEJ  W   BIAŁEJ 

                                              z dnia 30 marca   2010 roku 

 

 
w sprawie  zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości 

gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy-działka 1265/3 

 

Na podstawie art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr261 poz.2603, Nr281  poz.2782, z 2005r. Nr130 

poz.1087, Nr169 poz.1420, Nr175 poz.1459, z 2006 r. Nr 64  poz.456, Nr104 poz.708, Nr220 

poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 59 poz.369, Nr 220 poz.1412,  z 

2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281, Nr 

206 poz. 1590) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:   

 

 

§ 1 

Zwalnia się z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną w 

Białej przy ulicy Plac Zamkowy, oznaczoną w operacie gruntów i budynków jako działka 

1265/3 mapa 20 o powierzchni 0,0045 ha, obręb Biała, zapisaną w księdze wieczystej KW 

53547, na rzecz osoby, która zabudowała nieruchomość na podstawie zezwolenia na budowę 

pawilonem handlowym i którą dzierżawi na podstawie umowy dzierżawy. 

 

§ 2 

Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca. 

 

                                                                         § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka o nr ew. 1265/3 mapa 20  o pow. 0,0045 ha   stanowi 

własność Gminy Biała. Działka zabudowana jest parterowym pawilonem handlowym w 

zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 23,90 m
2
.Pawilon handlowy położony na działce 

został wzniesiony przez Izabele i Piotra Pikota na podstawie pozwolenia na budowę. 

( Decyzja nr PGK-8381-21a/91 z dnia 2.09.1991 roku). Od 1.02.1996 roku Państwo Pikota 

byli dzierżawcą udziału wynoszącego 1/6 w działce 1265, w 2008 roku dokonano podziału 

geodezyjnego, w wyniku którego wydzielono działki faktycznie zajęte pod pawilonami 

handlowymi. Pawilon handlowy wybudowany przez Państwo Pikota znajduje się na działce 

1265/3. 

Według operatu  szacunkowego wartość działki 1265/3 wynosi  3121,00 zł, wartość pawilonu 

handlowego 40257,00 zł. 

Uchwała nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania, 

zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 

okres dłuższy niż 3 lata nie zawiera swojej treści rozstrzygnięć umożliwiających sprzedaż 

nieruchomości na rzecz osób, które zabudowały nieruchomość na podstawie pozwolenia na 

budowę i są jej dzierżawcami, Konieczne jest zatem podjęcie uchwały Rady Miejskiej w tej 

sprawie w oparciu o przepis art. 37 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.    

 

 

 

 

Sporządziła Dorota Małek 

2010-02-08 


