Zarządzenie Nr ooso..f(.7..ó....2o1s
Prezydenta Miasta Będzina
„Z......zma r.
z dnia ..
sprzedaży w formie przetargu działek stanowiących własność Gminy Będzin,
położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego o pow. łącznej 1609 m2 podania do
publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie

i

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 13 ust.1, art 28 ust. 1, art. 35
ust.1 i 2 , art. 37 ust.1 , 38 ust.1, art 40 ust. 1 pkt 3 , art 67 ust.1, ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121
z póżn. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVII/359/98 z dnia 18 czerwca
1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzin w zakresie
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia. zbycia
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy
lata z późniejszymi zmianami.
i
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1.

Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu działki stanowiące własność Gminy
Będzin, położone w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego. oznaczone na karcie mapy
44 obręb Będzin numerami ewidencyjnymi: 67/6, 72/2 72/1 0 powierzchni łącznej
i

1609 m2.

2. Do sprzedaży wlw dzialek przyjąć formę przetargu pisemnego nieograniczonego.
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l. Ogłosic wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działki
opisane w 5 1 niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz powyższy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach

internetowych urzędu.

Wykonanie zarządzenia
Nieruchomościami.
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Wydzialu
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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działek,

ul. Cieszkowskiego :) pow.1609 rnz oraz podania do publicznej wiadomości
wykazu dzialek przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNDŚC GMINY BĘDZIN
PRzEZNAczoNan Do SPRZEDAŻY w FORMIE PRZEJAILGU PISEMNEGO NIEOGBANICZQNĘGO;
Informacje dodatkowe
Cena
Przeznaczenie działek
Pow.
Opis dzialek
wywoławcza
w planie zagospodarowania
łączna
działek
dzialek
przestrzennego
miasta Będzina

Oznaczenie
nieruchomości wg
i

księgi wieczystej
ewidencji gruntów
Księga wieczysta:

KAIB/OOOZóOQ9/l -

1609

dla

dzialki 67/6
Jednostka rejestrowa
w operacie ewidencji
gruntów miasta Będzina
nr: 5775
KAI 8/00048900/0 - dla
dzialek 72/2 i 72/1
Jednostka rejestrowa
w operacie ewidencji
gruntów miasta Będzina
nr: 2942

'

m'

Dzialki niezabudowane,
położone w Będzinie przy
ul. Cieszkowskiego,
oznaczone na k.m. 44 obręb
Będzin nr ewidencyjnymi:
67/6 0 pow. 996 ml,
72/2 0 pow. 550 m”,
72/1 0 pow. 63 rn”.
Wyzej wymienione działki

stanowiąjedną całość
z dostępem do drogi publicznej —
ulicy Cieszkowskiego

Tereny zabudowy usługowcj
— symbol planu A9.U

124.000,00 zł
Do ceny
osiągniętej
w przetargu
zostanie
doliczony

podatek VAT
23%

w stawce

Termin złożenia
Opłaty
notarialne
wniosku przez osoby, którym
i
przysługuje pierwszeństwo
sądowe
ponosi
w nabyciu nieruchomości na
nabywca
podstawie art. 34 ust. 1
nieruchomości
pkt i 2 ustawy z dnia
21 sierpnial997 roku
o gospodarce
niemchomościami
( tekstjednolity Dz. U.
z2018 r., poz. lZl z późn.
zm.)
o
a z dniem
1

22.233.
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W razie uchybienia
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powyzszego terminu
pierwszeństwo wygasa
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