Zarządzenie nr 0050....9.L!. ..... 2019
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia „il./14.95.2019 roku
w formie bezprzetargowej na rzecz
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
Będzin z jednoczesną sprzedażą
ich najemców, stanowiących wlasnośc Gminy
i podania do publicznej wiadomości
prawa własności ulamkowej części gruntu do sprzedaży.
wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
1,
2018 roku, poz. 994), art. 13 ust.1, art. 28 ust.
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
1
o gospodarce nieruchomościami
art. 34 ust. 1 pkl. 3, an. 35 ust.1 2, art. 67 ust. ustawy
Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204). Uchwaly
z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: 12
lutego 2010 roku w sprawie określenia
dnia
nr XLIX/906/2010 Rady Miejskiej Będzina z
komunalną Gminy Będzin z późniejszymi
zasad sprzedaży lokali stanowiących wlasnosc
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia
zmianami oraz w wykonaniu Uchwaly nr XLVII/359I98 polityki Gminy Miasta Będzina
kierunków
18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia
zbycia
zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia.niż
w zakresie gospodarowania gminnym
trzy
dluzszy
okres
lub najmu na
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lata z późniejszymi zmianami
i

i

zarządzam:
51

formie bezprzetargowej na rzecz
Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne w
Będzin wymienione w zalączniku
ich najemców stanowiące własność Gminy

część.
do niniejszego Zarządzenia stanowiącym jego integralną
52

do sprzedaży obejmujący lokale
Oglosić wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
mieszkalne opisane w zalączniku do niniejszego zarządzenia.
w Urzędzie Miejskim
2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach
w Będzinie na okres 21 dni, licząc
Informację o wywieszeniu niniejszego
internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie.
ogłoszenie w prasie lokalnej.
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez
1.

&

3

Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi

54

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Prezydenta Miasta Będzina
" .).30 W r.
z dnia
części
ułamkowej
wlasności
sprzedazą prawa
stanowiących własność Gminy Będzin zjednoczesn ą
ich
najemców
rzecz
na
bezprzetargowej
do sprzedazy.
w formie
w sprawie sprzedazy lokali mieszkalnych
wiadomości wykazu lokali micszkalnych przeznaczonych
gruntu i podanie do publicznej
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PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORM
WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH
WŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ CZĘSCI GRUNTU
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Skalskiego :;
lcrcny mieszkaniowo
uzylku'
Opis
Symbol klasonzyrku; B
KW nr KAlB/UOOO9049/l
dz. nr_ 6 , km 32
Obreo Bedzin
Jod. kejgrunioii: 240ml L000LG33o7
l›ow. D 'alk" w»; m1

"

nr

z

polozony na pancrzc *
Piwnica ,
] kondygnacji w
rnz
budynku mi zkalnym 1,41
wielorodzinnym
Xl - kondygnacyjnym
Lokal mieszkalny

i»

ul. Zwyclęstwa zz
nr 21
Opis l|7y1ku1drugl.iercny rekreacyjnona pa
polozony
micszkaniowc
ii ypoczynkowe. lerony
[ kondygn'
B
dr,
nz
Symbol klasouzyikubudynku miosz
KW nr KAI 3/00005549/3
wielorodzinnym
25
dz. nr 4/5. km.
kondygnacyjnym
v.
Obręb Będzin
led kcigruniou— ZAOIOLLOUOLGMSI
[ zia ki: 4040 ml
F0
Lokal mieszkalny
ul. 5. Skalskiego [
nr 166
Opis uzylku: lcreny mieszkaniowe
na 9 pielrzc polozony
B
Symbol klasouzyiku:
w
kondygnacji
x
Kw nr KMB/00012966”)
mieszkalnym
budynku
dz. nr 12, km 32
wielorodzinnym
Obręb Bedzin
kondygnacyjnym
xl.
LOOOLGBGS
lod Rejgrunlow: zoomb
nil
l497
l>ow„ Dzialki:
Lokal mieszkalny
ul, Powslancow ślaskicli 1
nr 47
Opis uzylku lereny micszkaniowc,
na pancrzc polozony
B
Symbol klasoużytku:
] kondygnacji w
KW nr KMB/0000907077
budynku mi kalnym
dz. nr_ 23, km 27
wielorodzinnym
Obręb Bedzin
kondygnacyjnym
l6
v.
24010110001535
_

1.

Lokal mieszkalny sklada sie 7 2
pokoi. kuchni, przedpokoiu
lazienki z wc.
Lokal pnsiada loggię.
Wyposazony icsi w inslalncic:
wod . kan. gazową,
olokiryczna
conlralnogo ogrzewania
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36,07 m=
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3.55
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Lokal mic zkalny sklada
pokoi, kuclmi. przcdpnkoiu,
lazienki z wc.
Lokal posiada loggie
Wyposazony jest w instalacje:
wod - kan, gazową.
clekrryczna
'
.
cenlralncgo ogrzcw
Lokal mieszkalny sklada sie z z
pokoi (I pokoj przechodnil.
kuclini. przedpokoju. lazienki
z wc.

Lokal posiada loggie.
Wyposazonyyesl w insralacy
wod - kan. gazowa,.
eleklryczna
ccnlralncgo ogrzcwama
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115 750.00 zl
w lym
700,00 zl . slanoiii ceno lokalu
.
mioszkalnego z plwnicąi ulamkoiia
c c, ia pnwlcrzchni Wspolne.
- 050.00 zl .
slanowi cena neno udzialu w gruncie
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zl
91
vi lym.
. 85 889.00 zl

llrak I'lnnll

0.0[048

. sianowi

cono lokaln

mieszkalnego z piwnica i ulamkoua
częścią powierzchni wspólnej
. 0 513.00 zl .
slanowi cona ncmi udzialu w gruncie

«ilo: 741,00 zl
w rym
. l0l 795.00 zl . stanowi
„mk „mu

0 ' 00436

ccno lokalu

mioszkalncgo z plwnicąi ulamkowa
częścią powierzchni wspolnej

. 94500 zl .
Stanowi cena netto udzialu w gruncie
75 071.00 zl
w lym:
. 74 557.00 zl . sianowi cene lokaln
mie
lnego z piwnica ulamkowa
czę ul Powierzchni Wipólncj
. 1 505,00 zl .
sianowi cena nello udzialu w gruncie
i

„mk planu
.
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Lokal

4357
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Lokal mieszkalny sklada sie z 3
pokoL kuchni. przedpokoiu.
lazienki wc.
Lokal posiada loggię.
Wyposazonyjesl w inslalacye
wod kan. gazowa. elektryczną.
c.n.

Lokal mieszkalny

.

:

”323.523”:
«mw,
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001171
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nierĘe%*
Lokal mie. kalny sklada si czz
pokoi ( pokój przechodni ›.
kuchni, przedpokoju, spizarki.
lazienki z wc,
Lokal pnsiadn balkon.
Wyposazony jcsl w insialacje:
wod - kim. gamwą,

Lokal mieszkalny

ul. J. chlewsklego 10
nr 15
Opis uLykku: tereny mieszkaniowe
na 1 pieirze polozony
B
mbol klasoużylku
Piwnica:
11 kondygnacji w
KW nr KMB/0002591317
4,10 m=
mieszkalnym
budynku
dz. nr. 98/4, km. 21
wielorodzinnym
Obręb Bedzin
v- kondygnacyjnym
led. Rej, unlów: 240101/10001 (346!!!
rn2
':
750
Pow. Dz

ą

111

o.ozosz

MW-U

. sianowi cene lokalu
mieszkalnego z. piwnicą i ulamkowa
czescia powierzchni Wspolnei
. 4 555,00 zl .
slanowi eena neiio udzialu w gnineie

clcklryL-zną,

ccniralnego ogrzewania.

Lokal.
Lokal mieszkalny
ul. W. Szymborskiej 17
m'
38,90
15
nr
Opis użylku' iereny mieszkaniowe,
z
plelrze
na
polozony
Symbol klusouzyiku: B.
Piwnica:
lll kondygnacji w
KW nr KAIR/0002 [692/3
10.32 m:
mieszkalnym
budynku
dz. nr. 119/20. km. 14
wielorodzinnym
oorco Bedzin
111 . kondygnacyjnym
led. kci.grunlow; 24010171 000104434
Pow. Dzialk' l188 nil
Lokal:
Lokal mieszkalny
twa 10
ul. Zwy
56,89 iiix
nr 15
drogi,
Opis uzytku: lorcny mieszkaniowe,
3 pieirzc
na
polozony
iercny rekreacy„ino.wypoczynkowe
Piwnica:
Symbol klnsouzylku: B. dr, Bz
4,54 m
o
kondygnacji
lv
KW nr KA] 13/00004932/3
mieszkalnym
budynku
dz. nr 413. km. 25
wielorodzinnym
oorcb Będzin
v
(33369
. kondygnacyjnym
24010130001
led, kej gruntó
m1
968
Pow. Dzial
Lokal:
Lokal mieszkalny
ul. kowalaneow śląskimi 7
44,41 iiiz
24
nr
Opis uzyxku: lereny rekreacyjno polozony na 2 pien-ze
wypoczynkowe, icreny mieszkaniowe
Piwnica
B
Bz.
Symbol klasouzyiku:
3,52 m:
111 kundygnacji w
KW nr KA! 3100004934/7
budynku mieszkalnym
dz nr, [6/2, km. 27
wielorodzinnym
nbreb Będzin
v
. kondygnacyjnym
lcd, k grunlow: 24010171000153452
m1
2108
DleIkl:
;

in,

104 441.00 zl
w tym:
. 09 007,00 zl

1

Tereny zabudowy
mieszkaniowci
wielumdzlnncj lub
usługowej

'

Lokal mieszkalny sklada sie

z

z

pokoi. kuelini, pizedpokoiu,
lazienki z
Lokal nie posiada balkonu.
Wyposazony jesi w inslalucje:
wod - kan, gazuwą,
elekiryczno
ceniral cgk) ogrzewania.

Mk Planu

0 ' 03250

w iym~

Lokal posiada loggię.
Wyposazon) jesl w insialacje:
wod kan, gazową,
elcklryczną
cenlralncgo ngnewan ia.

k
,

69 410,00 zl - slaiinwi ccm; lokalu
mieszkalnego z plwnicą i ulamkowa
częścią powierzchni wspolne.
. 7 090,00 zl .
sianowi cena nelio udzialu w gruncie

-

Brak Planu

0,00900

so 503,00 zl
w iym.
. so 190.00 zl . sianowi cene lokalu

Lokal mieszkalny sklada sie z 3
pokoi (1 pokoi przechodni).
kuclini, przcdpokoju, lazienki z
w,c_

czescia powierzchni wspólllcj
. 4 903.00 zl .
sianowi cena neiio udzialu w gruncie
70 510.00 zl

Lokal mieszkalny sklada się z z

pokoi. kuchni z, pośrednim
oswieilcniem. przedpokoju.
lazienki z w e.
Lokal nie posiada balkonu.
Wyposazony iesi w instalacje:
wod - kan, gazowo
clcklrycmą.
ccnlralnegn ogrzewania.

70 105,00 zl
w lyni.
lokalu
. 71 302,00 zl . sianowi cenę
'
ulamkowa
piwnic
z
mieszkalnego

Brak Planu

0.03569

mieszkalnego z piwni 4 i ulainkowa
czescia powierzchni wspólnej
- IO 307.00 zł stanowi cena ncllo udzialu w gruncie
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l. Osoby. kierym przysluguje pierwszensiwu nabycia
„..zow r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie- przy ul
dnia:
do
lcrminic
lokulu
w
w.w
nabycie
wnioski
e
składać
z późniejszymi zmianami) mogą
wygina
ierminu prawo pierwszeństwa
l>u uplywie
energciyczncj budynków (Dz, ll. , znls r.. poz WM].
mowa w ustawie z 29 08.20l4 roku (› charaklcryslycc
kidrycii
n
energetycznej,
charakwrystyki
2. Dla lokali nie (usluly sporządzone s'windeeiua
mwarcicm umuwy w fennie aklu notarialnego.
komunalną Gmin) Będzin
3. Cena sprzedaży lokali mieszkalnych platna jesi [ir/:d
lokali slannwiących Mann
w pranie okrcślenia msud sprzedazy
roku
2010
12
lutego
dnia
z
nii
Rady Miejskiej nedzi
4.Zgodnic 7, 5 3 uchwały Nr xuxwowzmo
ernz nd eeny udzialu w gruncie
9 0% btwnlllkala udzielana ed ceny klkalu nlics7kalnego
przysluguje
mieszkalnych
lokali
zmianami
najemcom
z późniejszymi
23%
Do nplaiy Avsmmc diilieziiny podalck vm ii
przed zzuvnreiem uklu notarialnego.
5. Oplala 7. iyiulu wykupu udzialu w gruncie plama ies-i
nicmchnmości penusi nabywca.
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