Zarządzenie Nr 0050.31.391019
Prezydenta Miasta Będzina
2019r.
z dnia. 50
wsprawio wstąpienia do Wojewody śląskiego z wnioskiem o przekazanie
Gminie Bedzin nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa.
Na podstawie- art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 marca 1990 roku o samorządzie
994 z póżn. zm), ari.5 ust. 4
gminnym (tekst jednolity Dz u z 2019 roku, poz.
o samorządzie
ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę1990 roku Nr
az
u.
z
(Dz
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
13
dnia
czerwca
Nr XLVil/359I98 z
poz 191. z póżn. zm ), uchwały Rady Miejskiej
Gminy Będzin w zakresie
kierunkow
polityki
1998 roku w sprawi/ie określenia
zasad nabycia, zbycia
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomosci oraz
okres dluzszy niz
ioociązania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub najmu na
3 lata z późniejszymi zmianami.

zarządzam

;1

przez Gminę
Wystąpic do Wojewody Siąskiego z wnioskiem w sprawie przejęciaroku
Przepisy
1990
Będlln w trybie art 5 usi 4 ustawy z dnia 10 maja
pracownikach
o
wprowadzające ustawę o samorządzie teryiorialnyni ustawę
zmianami )„
samorządowych ( Dz uv z 1990 roku Nr 91 poz 191 z późniejszymi _
Panstwa
niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie Skarbu
w uzytkowaniu Gminy Będzin . oznaczonych numerami ewidencyjnymi
i

rn1 zapisana w księdze wieczystej
_ dz 2252 km 7 coreo Grodziec o pow. 2340
KMB/000565670 (stanowiąca ulicę Doroty)

-

dz 272 km 3 obreo Grodziec o po 399 in2 zapisana w księdze Wieczystej
KAW/0005655712 (slanoWiąca część ulicy StrzyzoWickiej)

52
Wykonanie zarządzenia powiewa się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
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Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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UZASADNIENIE
Gmina Będzin jest uzytkownikiem dzialek oznaczonych numerami: 2252 km. 7 obręb
Grodziec 272 km. : ooreo Grodziec.
z uwagi na to, że Skarb Państwa Starosta Bedzinski przedmiotowe nieruchomosci
naoylw dacie 1 styozriia znoer na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego
w Będzlnle o stWierdzeniu zasiedzenia | Ns 349/15 z dnia 6 września 2016r„ Gmina
Będzin nie ma podstaw do komunalizacji ww nieruchomosci w mysl art. 5 ustt pkt.
1
ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz 191
z późn, zm ) Ww. przepis ustawy stanoWi, ze mienie ogólnonarodowe nalezące do
rad narodowych
terenowych urganów administracji pańsmowej stopnia
podstawowego (z wylączeniem mienia okreslonego w art 11 12 cytowanej ustawy)
staje się w dniu wejścia w zycie cyt. ustawy tj 27 maja 1990r z mocy prawa mieniem
wlasciwych gmin. Przedmlnlowe nieruchomosci zostaty zaliczone do kategorii dróg
lokalnych miejskich na podstawie Uchwaty Rady Narodowej w Będzinie Nr XISGIEG
z dnia 25 kWietnia 1956r. Powyzsze drogi stanowią nieruchomości. na ktorych
wykonywane są przez Gminę zadania wtasne wynikające z art.7 ust 1 pkt z oraz pkt
10 ustawy z dnia 5 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz u.
z 2019 roku. poz.506 ›i

,

i
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Zasadnym jest więc wystąpienie do Wojewody Śląskiego o przekazanie Gminie
Będzin. w trybie art. 5 ust 4 ustawy z dnia to maja 1990 roku Przepisy
ustawę o pracownikach
wprowadzające ustawę o samoiządzie terytorialnym
samorządowych ( Dz, u. z 1990 roku Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami )
przedmiotowych dziatek, stanowiących mienie Skarbu Panstwa oraz podjecie
zaizadzenia niniejszej tresci.
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