Zarządzenie Nr 0050l460l2018
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem wtasnos'ci budynku
mieszkalnego (2 segmenty), nieruchomości położonej w Będzinie przy ulicy Kolejowej 22
na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Na podstawie:
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.),
art. 11,13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i2, art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 1, 2, 3
pkt 4, art. 99, art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 121 z późn.zm.),
uchwały Nr XLVIII359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czenNca 1998 roku
w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami

zarządzam
51
.

Oddać w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.
w Bytomiu z siedzibą przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 nieruchomość zabudowaną

budynkiem mieszkalnym (2 segmenty), składającą się 2 działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi:
~

działki 131/2 km. 14 obręb Będzin 0 powierzchni 466 m2,

działki 132 km. 14 obręb Będzin 0 powierzchni 570 m2,
- dzialki 167/12 km. 14 obręb Będzin 0 powierzchni 272 m1,
-

Łączna powierzchnia działek 1308 m2
Działka 131/2 powstała z podziału działki 131 km. 14, 3 działka 167I12 z podziału
dzialki 167/10 km. 14

na podstawie ostatecznej decyzji Nr WGN.6831.52.2016,
wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina w dniu 19 listopada 2018 roku;
—

dzialki objęte podziałem jak również działka 132

km.

14 ujawnione

księgi wieczystej KA1 8/00007924/5 jak własność Gminy Będzin.

są

w zapisie

3. Przeprowadzony podział miał na celu wyodrębnienie działek

167/11

i

131/1

stanowiących własność Gminy Będzin, na których wraz działką 130 stanowiącą
własność osoby prywatnej. zlokalizowany jest 3 segment budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Kolejowej 22;

granica podziału przebiega w przerwie dylatacyjne], ciągnącej się od fundamentu po
dach, oddzielającej segmenty budynku przy ulicy Kolejowej 22.
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Przenieśc' nieodpłatnie na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu własność
budynku mieszkalnego (2 segmenty) nr 22 przy ulicy Kolejowej w Będzinie, znajdującego się na
działkach: 131/2, 132 i 167/12 na

km

14 obręb Będzin o łącznej powierzchni 1308 m?, o pięciu

kondygnacjach z 30 lokalami mieszkalnymi, podpiwniczonego

—

uznając, że został wybudowany

przez poprzednika prawnego Spółki Restnikturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu

—

Kopalnię Węgla

Kamiennego „Generał Zawadzki" Przedsiebiorstwo Państwowe w Dąbrowie Górniczej z siedzibą
przy ulicy Perla 10;
budowa realizowana była ze środków własnych Kopalni Węgla Kamiennego „Generał Zawadzki",
za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego, w ramach planu realizacyjnego
przebudowy dzielnicy „Ksawera” w Będzinie wraz z uzbrojeniem zgodnie z planem ogólnym
Zespołu Miast GOP
Terenowej z dnia

1

- Wschód

(decyzja Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Gospodarki

września 1977 Roku Nr GT:837833/8332/B/P-38/76) i zakońqona w 1984

roku, jako środek tnłvały na majątek KWK „Generał Zawadzki" budynek został wprowadzony pod

numerem inwentarzowym 110/52 w dacie 28 września 1984 roku.
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Ustanowienie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w 5

1

wraz z nieodpłatnym

przeniesieniem własności budynku mieszkalnego (2 segmenty), następuje w celu realizacji
roszczenia

—

w trybie art. 208 5 2 — wobec spełnienia przesłanek zawartych w jego treści.
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W celu skomunikowania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (2 segmenty),

składającej się 2 działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 131/2, 132 167/12 km. 14
i

obręb Będzin o łącznej poWierzchni 1308 m2 z drogą publiczną ulicą Kolejową, obciążyć
odpłatną służebnością gruntową przechodu przejazdu działkę o numerze ewidencyjnym 70
km. 14 stanowiącą własność Gminy Bedzin ujawnioną w zapisie księgi wieczystej
i

KA1B/00042373/4, polegającą na prawie przechodu

i

przejazdu pasem szerokości 4,5

rn

(powierzchnia całej służebności 75 m2), wzdłuż wschodniej granicy działki, na rzecz

każdoczesnych użytkowników wieczystych

i

właścicieli nieruchomości składającej się

2 działek o nr 131/2, 132 i 167/12 km. 14 obręb Będzin.
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1.

Oddanie w

użytkowanie wieczyste nieruchomości opisane] w 5 1 wraz
z przeniesieniem wlasności budynku mieszkalnego (2 segmenty). nastąpi w formie
umowy notarialnej, w treści której znajdzie się oświadczenie o ustanowieniu
służebności gruntowej przechodu przejazdu.
i

2. Koszty notarialne

i

opłaty sądowe ponosi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

wBy'tomiu.
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1.

Podać do publicznej wiadomości wykaz dzialek opisanych w 5 1 przeznaczonych do
oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem wlasności budynku
mieszkalnego (2 segmenty).

2. Wykaz powyższy wywieszony zostanie na tablicy ogloszeń w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Będzinie na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje

się do publicznej wiadomości poprzez ogloszenie w prasie lokalnej, a także na
stronach internetowych Urzędu.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydzialu Gospodarki Nieruchomościami.
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Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Zalacznik

do Zarządzenia Nr 0050.460. 2018
Prezydenta Miasta Będzlna
z dnia 30 listopada 2018r.

WYKAZ

obejmujący dzialki stanowiące wlasnosc Gminy Będzin polozone w Będzinie
przy ulicy Kolejowej 22, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste
wraz z przeniesieniem wlasnos'ci budynku mieszkalnego (2 segmenty),
w trybie art. 205 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami.

L

Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi

wieczystej

P—

Przeznaczenie
w miejscowym
planie

zagospodarowani
a przestrzennego

Wartość
Wysokość stawki
Sposób
procentowej
zagospodarowania nieruchomości
nieruchomosci
oplaty z tytulu
gruntowej
I

użytkowania

wieczystego
nieruchomości
gruntowej
termin jej
i

dz. nr 131I2 km.

14
o pow. 466 mz,
dz. nr 132 km 14
o pow. 570 m”,
dz. nr 167/12 km.
14 o pow. 272 m”,

Łączna
powierzchnia:
1308 m7

księga wieczysta:

KA1 BlOODO7924/5

Obowiązujący plan
zagospodarowania
przestrzennego
Miasta Będzina z
dniem 1 stycznia
2004 roku utracil
ważność dlatego
obszaru Gmina
Będzin nie ma
planu
i

Dzialki nr 131/2. 132
167/12 o lącznej
powierzchni 1308 m7
i

zabudowane
budynkiem

mieszkalnym
(2 segmenty)
o 30 lokalach
mieszkalnych przy
ulicy Kolejowej 22
za zezwoleniem
wlasciwego organu
nadzoru
budowlanego

w
169.000 00 zl
slownie: sto

sześćdziesiąt
zlotych

.

budynku

2 segmenty

nastgguie
nieodpłatnie

wniesienia
25% wartości

nieruchomości
gruntowej:

42.250,00 zl
netto+23%

podatku VAT, tj.
9117,50 łączna

kwota brutto:
51.967,50 zl
oplata winna
zostac wpłacona
pized terminem
l

umowy notarialnej

Wysokość stawki
procentowej oplat
rocznych z tytulu
użytkowania

wieczystego
nieruchomości
i

gruntowej
terminy ich

wnoszenia

1% wartości
nieruchomości
gruntowej tj. 1.690,00
zł netto+23"/n podatku
VAT, tj. 388,70 zl
laczna kwota brutto:

2078,70 zl

Platne do 31 marca
każdego roku

Aktualizacja oplaty
rocznej z tytulu
użytkowania

Informacje

dodatkowe

wieczystego
nieruchomości
gruntowej

gruntowej termin
ich wnoszenia
i

Aktualizacja oplaty

rocznej będzie
następować nie
częsciej niz raz na
3 lata, jeżeli wartość
nieruchomości
ulegnie zmianie.
Zaktualizowaną
opłatę roczną ustala
Się przy

zastosowaniu 1%
stawki od wartości
niemchomości
określonej na dzień

Wartosc służebności
gruntowej przechodu
przejazdu
ustanowionej na
dzialce 70 km 14:
1000 00 zl (slownie'
'eden tysiac zlotych
platna jednorazowo
przed terminem
i

umowy notarialnej.

aktualizacji oplaty

stycznia 2019 roku ustanowione prawo użytkowania wieczystego przekształci się w prawo wlasności. a oplaty z tytulu użytkowania wieczystego
staną się oplatami z tytulu przekształcenia, platnymi przez okres 20 lat (ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku (› przeksztalceniu prawa liżytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasności tych gruntów Dz.U.2018r.„poz 1716).
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