
 

RU.0211.13.2022 

 

Uchwała nr 53 

Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Białymstoku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 oraz lokalu 

użytkowego nr 1 położonego w Białymstoku przy ul. Władysława Liniarskiego 2 

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) Rada 

Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej, będącej własnością Uniwersytetu w Białymstoku, składającej się z działek 

oznaczonych nr geodezyjnymi 1628/51 oraz 1628/74 o łącznej powierzchni 0,4820 ha, 

zabudowanych zabytkowym budynkiem dydaktycznym o powierzchni użytkowej 5654 

m2, położonej w Białymstoku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, dla 

której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr BI1B/00060661/7 wraz z prawem własności lokalu użytkowego nr 1 

położonego przy ul. Władysława Liniarskiego 2 w Białymstoku o pow. 443,30 m²,dla 

którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr BI1B/00261516/5 wraz z udziałem 44330/63845 w części budynku 

i  urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w nieruchomości 

gruntowej o łącznej powierzchni 0,0196 ha składającej się z działek o nr ewidencyjnym 

1628/37 o powierzchni 0,0081 ha i nr 1628/38 o powierzchni 0,0115 ha dla których 

Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych 



prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00114512/2 za kwotę 20 000 000,00 złotych 

(słownie: dwadzieścia milionów złotych) netto, powiększoną o należny podatek VAT, 

na rzecz Polski Klaster Budowlany sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 

KRS0001008182.  

 

Uzasadnienie 

Oferta spółki Polski Klaster Budowlany sp. z o.o. była najkorzystniejszą 

w  przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i jednocześnie przekraczającą 

wartość z operatu szacunkowego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

     Przewodniczący    

     Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku 

         Andrzej Parafiniuk 

 

 


