ZARZĄDZENIE Nr 464/1/2021
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 01 lipca 2021 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 ust.3
uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej Nr XXXVII/293/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
określenia zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2018 r., poz.3587) - Burmistrz Białej Piskiej
zarządza, co następuje:
§1
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal
mieszkalny numer 14, położony w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy
ul. Dolnej 2, usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 176/5
o pow. 220 m2 wraz z udziałem w częściach ułamkowych w przedmiotowej działce
gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Piszu
prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00011893/0.
2. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokale
mieszkalne numer 19 i 20, położone w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy
ul. Dolnej 2, usytuowanym na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 176/5
o pow. 220 m2 wraz z udziałem w częściach ułamkowych w przedmiotowej działce
gruntu, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Piszu
prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00011893/0.
§2
Nieruchomość opisana w § 1 zostanie zbyta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm).
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Nieruchomości.
§4
Z chwilą podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 163/1/2011 Burmistrza
Białej Piskiej z dnia 30 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych
położonych w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2, stanowiących własność Gminy Biała Piska.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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