
ZARZĄDZENIE  NR  OR 0050. 201 .2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z  dnia   16 lutego  2012 roku 

 

w sprawie wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego ( aportu) na rzecz 

,,Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej  

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art.25 ust.1, 

art.37 ust.2 pkt.7, art.67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) w związku z   

Uchwałą  Nr XXV/286/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 roku w 

sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez 

Burmistrza Białej oraz wykonaniu Uchwały Nr XI.158.2012  Rady Miejskiej w Białej z 

dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 

niepieniężnego celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. 

Wodociągi i Kanalizacja w Białej zarządzam co następuje : 

 

§ 1 

Wnoszę do Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej wkład niepieniężny ( aport) 

w postaci stanowiącej własność Gminy Biała: 

1) działki budowlanej położonej w Białej ul. Kościuszki 22 oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów jako działka 1299 m.20 o pow. 0,0218 ha, dla której Sąd Rejonowy w 

Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW 55086 o wartości  124 000,00 zł 

2) działki budowlanej położonej w Białej ul. Kościuszki 24 oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów  jako działka 1300 m.20 o pow. 0,0234  ha, dla której Sąd Rejonowy 

w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW OP1P/00038627/2  o wartości 90 000,00 zł  

  

§ 2 

W zamian za wniesiony aport postanawia się objąć w spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp.  

z o.o. w Białej  2140  udziałów w wartości 100,00 zł każdy. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wraz z wykazem 

stanowiącym załącznik do niego. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu 

w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

  

 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 

 

 

 

 

 



 



 
                   Załącznik do zarządzenia Nr  OR 0050. 201 .2012  Burmistrza Białej 

                   z dnia   16 lutego  2012 w sprawie wniesienia nieruchomości jako  

                    wkładu niepieniężnego ( aportu) do Wodociągi i Kanalizacja w Białej 

                    

 

W Y K A Z 

nieruchomości- działki gruntu przeznaczonej do wniesienia jako aport do  Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. w Białej  

    

  Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości 

 wg ewidencji 

 gruntów 

 Opis nieruchomości 

  Przeznaczenie nieruchomości 

    i sposób zagospodarowania 

 Cena nieruchomości 

                

 

Forma zbycia 

 i opłaty 

 

Biała  

Działka  1299 

o  pow.  0,0218 ha 

KW 55086 

Działka 1300  

o pow. 0,0234ha  

KW OP1P/ 00038627/2  

k.m. 20 obręb Biała  

 

Nieruchomości  wolne 

od obciążeń na rzecz 

osób trzecich. 

Działki położone w Białej przy 

ulicy Kościuszki 22 i 24 Działki 

zabudowane wielorodzinnymi 

budynkami mieszkalnymi, z 

których wyprowadzono 

lokatorów. Budynki wybudowane 

w okresie międzywojennym, 

zlokalizowane w strefie 

centralnej miasta. Obydwa 

budynki w złym stanie 

technicznym.  

 

Wg planu zagospodarowania przestrzennego dla 

m. Biała , teren obejmujący  działki 1299 i 1300 

oznaczony jest symbolem UM –tereny zabudowy 

usługowo-mieszkaniowej  

 

Wartość  działki 1299 

położonej w Białej ul. 

Kościuszki 22 – 

124 000,00 zł  

 

Wartość  działki 1300 

położonej w Białej ul. 

Kościuszki 24 –  

94 000,00 zł  

 

Łączna wartość aportu 

214 000,00 zł 

Aport do 

Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z 

o.o w Białej 

 

 Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. 

Wywieszono na okres od   16 lutego  2012  do  9 marca  2012 roku 

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie służy roszczenie w jej nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów 

winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu 

Biała dnia,   16 lutego 2012 r. 

 


