Zarządzenie Nr 005042 (1:21:19
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia
. 2019r.
w sprawie wystapienia do Wojewody śląskiego z wnioskiem o pnekazanie
Gminie Będzin nieruchomuści stanowiących mienie Skarbu Państwa.
Na podslawie— art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 marca 1990 roku o
samoiządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. u z 2616 roku poz. 994 z późn zm). art5 ust. 4
ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym ustawę o pracownikach samorządowych (Dz U. z 1990 roku Nr 32
poz 191, z oczu zm )„ uchwaty Rady Miejskiej Nr XLVII/35998 z dnia 15 czerwca
1995 roku w spraWie określenia kierunków polityki Gminy Będzin w zakresie
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia zbycia
iobciazania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiariia lub najmu na okres dluzszy niz
3 lata z późniejszymi zmianami
i

zarządzam
5

1

Wystąp1ó do Wojewody śląskiego z wnioskiem w spraWie przejęcia przez Gminę
Będzin w trybie art 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy
wprowadzające ustawę o samoizadzie terytorialnym
ustawę o pracownikach
samorządowych ( Dz u. z 1999 roku Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami )„
nizej wymienionych nieruchomosci stanowiących mienie Skarbu Państwa ,
w uzytkowaniu Gminy Będzin , oznaczonych numerami ewidencyjnym:
1

dzialka 9 o pow. 1041 m1 km. 1 obręb Grodziec
, dzialka «9/1 o pow 2632 m1 km 1 obręb Grodziec
, dzialka 666511 o pow 1628 m2 km 12 obręb Grodziec
_ dzialka 666513 o
pow 1359 m2 km. 12 obręb Grodziec
› dzialka 8819 o pow 2703 rn2 km 3 obręb Grodziec
, dzialka 6520 o pow. 2550 rn= km z obręb Grodziec,
-

ww. nieruchomosci zapisane są w księdze wieczystej KA1 5100056567/2

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie v Wydziat ksiag Wieczystych

52
Wykonanie zarządzenia poWierza się Naczelnikowi Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami.
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia
@

eponadzio Annapiiaok.
sprawa:»

egz
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UZASADNlENIE
Gmina Bedzin jesl uzytkownikiem dzialek oznaczonych numerami 9 i 19/1 km 1
obreb Grodziec, 6565/1 i 666513 km 12 obręb Grodziec, 6819 km 3 obreb Grodziec
6820 km 2 obręb Grodziec.
z uwagi na to, ze Skarb Państwa Slamsta Bedzinski przedmiotowe nieruchomosci
nabyl w dacie 1 stycznia 2006r na podstawie Puslanowlenla Sądu Rejonowego
w Eędzlnle o stwrerdzeniu zasiedzenia | Ns 349/16 z dnia 0 wrześnla 2016r., Gmina
Bedzin nie ma podslaw do komunalizaoji
nieruchomości w myśl art 5 usti pkt
1
ustawy z dnia 10 maja 1990r Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terylonalnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz uv Nr 32, poz. 191
z późn Ima) Ww przepis ustawy stanowi ze mienie ogólnonarodowe
należące do
rad narodowych i terenowych organów administracji
państwowej stopnia
podstawowego (z wylączeniem mienia okreslonego w art 11 12 cytowanej ustawy)
staje sie w dniu wejścia w zycie cyt ustawy tj 27 maja 1990r. z mną! prawa mlemem
wlasciwych gmin Przedmiotowe nieruchomosci stanowią drogi dejazdowe gruntowe
oraz drogl polne natomiasl dzialka nr 5019 w nieWielkim fragmencie stanowi ulice
StrzyżoWicką, ktora zoslala zaliczona do kategorii dróg lokalnych miejskich na
podstawie Uchwaly Rady Narodowej w Będzinie Nr wss/ae z dnia 25 kwietnia 1986r
Ulica Strzyżowicka stanowi nleruchcmośó, na ktorej
wykonywane są przez Gminę
zadania wlasne wynikające z art] usti pkt 2 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 5 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz u. z 2019 roku
poz 506 )
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Zasadnym jest więc wystąpienie do Wojewody śląskiego o przekazanie Gminie
Bedzin w trybie art 5 MSI 4 uswwy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy
wprowadzające ustawe o samorządzie terytorialnym
ustawę o pracownikach
samorządowych ( Dz. u z 1990 roku Nr 32, pozt191 z późniejszymi zmianami ›
przedmiotowych dziale stanowiących mienie Skarbu Państwa oraz podjecie
zarządzenia niniejszej lres
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