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Zarządzenie Nr oo5o.%x.4.....zo1a
Miasta Będzina
Prezydenzatam.....zom
r.
: dnia .
w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Będzin, polożonej w rejonie ul. Brzozowickiej obręb Będzin
oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018.994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 28 ust.1, art. 35
ust. 1
2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2, art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz, U. 2018.121 z póżn. zm.)
oraz uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVIII359I98 z dnia 18 czenNca 1998 r.
w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzin w zakresie gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dluzszy niż trzy lata z późniejszymi zmianami
i

zarządzam:
5
1.

1

Przeznaczyc do sprzedaży nieruchomość, stanowiącą własność: Gminy Będzin,
obejmującą dzialki oznaczone numerami ewidencyjnymi 53 54 karta mapy 7 obręb
Będzin, o łącznej powierzchni 1641 m2.
i

2. Do sprzedaży nieruchomości wymienionej w ust.

1

przyjąć formę przetargu ustnego

wlascicieli dzialek sąsiednich, oznaczonych numerami
ograniczonego
ewidencyjnymi 47/7, 52/1, 51/1, 56, 55 oraz 59/1 karta mapy 7 obręb Będzin.
do

52
1.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
nieruchomość opisaną w 5 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia,

Oglosić

obejmujący

2. Wykaz powyższy podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do

publicznej wiadomości przez ogloszenie w prasie lokalnej, a także na stronach
internetowych Urzędu.

53
zarządzenia
Nieruchomościami.

Wykonanie

powierza

Naczelnikowi

się

Wydzialu

Gospodarki

54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządzil: Marzena Pawlik
Sprawdzil:

Pau ' '

„_

—

egz.

1

z

1

Załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Będzina
,Nr MSM/1.94.1018 z dnia

Amon; r.:

5.4.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej

w rejonie ul. Brzozowickiej obręb Będzin i podania do publicznej

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ
NIERUCHMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNość GMINY BĘDZIN
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY w FORMIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO:
Oznaczenie
nieruchomości wg

księgi wieczystej
i ewidencji gruntów
i

Powierzchnia
łączna
nieruchomości

Opis

nieruchomości
W

budynków miasta
Będzina

Księga wieczysta:
KA] 3/00055533/8
Jednostka rejestrowe
w operacie
ewidencji gruntów
miasta Będzina nr
6983

1641 ml
!

Nieruchomość
położona w rejonie
ul. Brzozowickiej,
obejmująca działki
oznaczone
numerami
ewidencyjnymi
53 oraz 54 karat
mapy 7 obręb
Będzin

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Będzina

Cena wywoławcza
nieruchomości

Informacje dodatkowe

Termin złożenia wniosku
Zabudowa
78.500,00 zł
Opłaty
przez osoby, którym
mieszkaniowa
notarialne
netto
przysługuje pierwszeństwo
i sądowe
jednorodzinna
w nabyciu nieruchomości
Do
na
symbol planu
ponosi
podst. art. 34 ust. 1 pkt
ceny osiągniętej
i 2 ustawy z dnia 21
l
BQMN oraz w
w przetargu zostanie
nabywca
niewielkim
doliczony podatek nieruchomości
sierpnia 1997 r.
VAT
fragmencie drogi
w stawce 23%
o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U.
publiczne _ symbol
2018.121 t.j. z późn.zm.)
planu 10.KDD
upływa z dniem

,

49....4.L„..t...2018 r.

w razie uchybienia

powyższego terminu
pierwszeństwo wygasa
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