
 

Zarządzenie nr 39/2017 

Burmistrza Piławy Górnej 

z dnia 12.04.2017 r. 

 

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości niezabudowanych. 

 

 

  

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 25 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.               

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r., poz. 2147) w związku z Uchwałą                            

nr 106/XVII/2008 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 marca 2008 r., w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami Gminy Piława Górna (Dz. Urz. woj dolnośląskiego                     

z 2008 r.  nr 135, poz. 1599 ze zmianami) Burmistrz Piławy Górnej zarządza co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, następujące 

nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

- dz. nr 403/2 – Obręb Kopanica o pow. 857 m2 wraz z 50% udziałem w dz. 403/4 – Obręb 

Kopanica o pow. 388 m2, przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej, 

- dz. nr 403/3 – Obręb Kopanica o pow. 912 m2 wraz z 50% udziałem w dz. 403/4 – Obręb 

Kopanica o pow. 388 m2, przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej, 

- dz. nr 290/4 – Obręb Północ o pow. 1372 m2 przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej, 

- dz. nr 446/3 – Obręb Kopanica o pow. 1119 m2 przy ul. Wąskiej w Piławie Górnej, 

- dz. nr 490 – Obręb Kośmin o pow. 1222 m2 przy ul. Leśnej w Piławie Górnej. 

2. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, następujące 

nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod budowę garaży w zabudowie szeregowej: 

- dz. nr 246 – Obręb Kopanica o pow. 19 m2, przy ul. Osiedlowej w Piławie Górnej, 

- dz. nr 247 – Obręb Kopanica o pow. 19 m2, przy ul. Osiedlowej w Piławie Górnej, 

- dz. nr 248 – Obręb Kopanica o pow. 20 m2, przy ul. Osiedlowej w Piławie Górnej, 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki mieniem. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta. 

 

 


