Zarządzenie Nr 0050.382.2016
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 26 września 2016 roku
w sprawie ogłoszenia i organizacji przetargu pisemnego nieograniczonego
na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną
numerem geodezyjnym 7 karta mapy 51 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy
ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych.
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 z późn.zm.), 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,
§ 16 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r. (Dz. U. Nr
207 poz. 2108 z 2004r. z późn. zm.), zarządzenia Nr 0151/12/2009 Prezydenta Miasta
Będzina z dnia 16.01.2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne miasta Będzin oraz ustalenia stawek czynszu
za dzierżawione grunty z późniejszymi zmianami, zarządzenie Prezydenta Miasta
Będzina Nr 0050.334.2014 z dnia 04.08.2016 r. w sprawie dzierżawy w formie przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy
Żeromskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
oraz 19 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 8/2015 z dnia 27.02.2015r.
z późn. zm.
zarządzam
§1
Ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niewydzielonej geodezyjnie części
nieruchomości, położonej w Będzinie w rejonie ulicy Żeromskiego, oznaczonej numerem
geod. 7 karta mapy 51 obręb Będzin o pow. 2000 m² z przeznaczeniem pod urządzenie
parkingu dla samochodów osobowych.
§2
Ustalić wysokość wadium na kwotę 500,00 zł.
§3
Ustalić treść ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym.
§4
Wyznaczyć przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w następującym
składzie:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:
Maria Węgrzyn – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Członkowie Komisji Przetargowej:
Mirosław Leśniewski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
Małgorzata Oleksiak – Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Agnieszka Paterek – Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§5
Ustalić treść regulaminu przetargowego – załącznik nr 1.
§6
Wykonanie
zarządzenia
powierza
się
Naczelnikowi
Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami oraz Komisji Przetargowej wyznaczonej niniejszym zarządzeniem.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

