
ZARZĄDZENIE  Nr  OR. 0050.309.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z  dnia  14 sierpnia   2012  roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego 

 nr 1 położonego w Białej przy ul. Opolskiej 12 

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

( Dz. U z 2001 r. Nr 142  poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 

Nr 153 poz.271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr162 poz.1568, z 2004 r. Nr102 

poz.1055, Nr116 poz.1203, Nr167 poz.1759, z 2005r. Nr172 poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 

2006 r. Nr17 poz.128, Nr181  poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr138 poz.974, Nr173 

poz.1218, z 2008r. Nr.180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 

poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 

21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281, z 2012 roku poz. 567) oraz 

wykonaniu § 10 uchwały Nr XI/133/07 Rady Miejskiej w Białej 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  zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego  nr 1 położonego w 

Białej ul. Opolska 12  wraz z przynależnym udziałem  38/100  w działce 822/2 k.m.15 o pow. 

0,1313 ha w następujący sposób: pierwsza rata w wysokości 4 541,80 zł  płatna będzie przed 

zawarciem aktu notarialnego, natomiast kolejne 9 rat w wysokości 1165,00 złoty każda wraz 

z odsetkami w wysokości równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 

Polski płatne będą  do 31 marca  każdego roku  począwszy od  2013 roku. 

   

§ 2 

                                                                 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektowi ds. gospodarki nieruchomościami. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 


