Zarządzenie Nr 0050.310.2016
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 08 lipca 2016r.
w sprawie ogłoszenia i organizacji I przetargu pisemnego nieograniczonego na
oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w formie przetargu, działki
oznaczonej nr geod.4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 3735 m2 wraz
ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego – przychodni zdrowia oraz
sprzedażą udziału w działkach drogowych, położonej w Będzinie przy
ul. Siemońskiej 11.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 38 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 2 pkt
1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( tekst jednolity Dz. U.
z 2015r. poz. 1774 z późn. zm), § 3 ust.1, § 4 ust. 2 i 4, § 8 ust.2 i § 16 - § 23
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z
2014r. poz. 1490), zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.197.2016 z dnia
13.04.2016r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w formie
przetargu, działki oznaczonej nr geod.4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni
3735 m2 wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego – przychodni
zdrowia oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych, położonej w Będzinie przy ul.
Siemońskiej 11 i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży oraz § 19 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Będzinie wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 8/2015 z dnia 27
lutego 2015r.
zarządzam
§1
Ogłosić I przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w formie przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy
ul. Siemońskiej 11, oznaczonej numerem geod. działki 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin
o powierzchni 3735 m2 wraz ze sprzedażą posadowionego na tej działce obiektu
użytkowego – przychodni zdrowia oraz sprzedażą 1/2 niewydzielonej części działek
oznaczonych na karcie mapy 15 obręb Będzin numerami geodezyjnymi: 4/456 o pow.
155m2 i 4/457 o pow. 74 m2, stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową.
§2
Ustalić wysokość wadium na kwotę 190.000,00 zł.
§3
Ustalić treść ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym.

§4
Wyznaczyć przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w następującym
składzie:
Przewodniczący Komisji Przetargowej:
Rafał Adamczyk – Wiceprezydent Miasta
Członkowie Komisji Przetargowej :
1. Maria Węgrzyn – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
2. Małgorzata Oleksiak
Nieruchomościami

–

Główny

specjalista

w

Wydziale

Gospodarki

3. Magdalena Rogowicz – Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju
§5
Ustalić treść regulaminu przetargowego – załącznik nr 1.
§6
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Nieruchomościami oraz Komisji Przetargowej wyznaczonej niniejszym zarządzeniem.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

