Zarządzenie Nr 0050/225/2019
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 31 lipca 2019 roku
w sprawie przejęcia do zasobu Gminy Będzin
stanowiącej mienie Skarbu Państwa.

—

w formie darowizny

—

nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). art. 13 ust. 2, art. 25 ust. 1 i2 w związku z art. 23
pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 z późn, zm.) oraz uchwały Nr XLVlI/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 18 czenlvca 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
1.

Przejąć do zasobu Gminy Będzin — w formie darowizny — nieruchomość stanowiącą
mienie Skarbu Państwa, oznaczoną numerem ewidencyjnym 20/2 na karcie mapy 32
obręb Będzin 0 powierzchni 6889 m2, położoną w rejonie ulicy Józefa Retingera
w Będzinie, ujawnioną w zapisie księgi wieczystej KA1B/00053749/1 jako wlasnosc
Skarbu Państwa.

2. Przejęcie nieruchomości opisanej w ust.

1
następuje w celu urządzenia parkingu dla
mieszkańców osiedla Syberka (zabudowa wysoka przy ulicy Stanislawa Skalskiego).

52
1.

Przejęcie nieruchomości nastąpi w formie umowy notarialnej darowizny,

2. Opłaty notarialne

i

sądowe ponosi Gmina Będzin.
53

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
54
Traci moc zarządzenie Nr 0050/433/2014 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 listopada
2014 roku w sprawie przejęcia do zasobu komunalnego Gminy Będzin — w formie
— darowizny niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/2 na
karcie mapy 32 obręb Będzin 0 powierzchni 6889 m2, położonej w rejonie ulicy Armii Wojska
Polskiego w Będzinie.
55
I

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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