Zarządzenie NrOOSDmżSq
.2019
Prezydenta Miasta Będzina
„2019 r.
: dnia
w spraWie sprzedazy

w formie przetargu ustnego ogranitzonego nieruchomosci
niezabudowaney stanowiacei wtasnosc Gminy Będzin potozonej w Będzinie
przy ui Bory
ogtoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
i

Na podstaWie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5
marca 1990r o samorządzie
(tekstiednoiity Dz u z2msr.,poz 506) art 13ustt„art za ust. 1,arl 35 ust gminnym
ii2„art.
37 ust 1„ art 40 ust t pktz art. 57 ust i
ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia
zt sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. u z 2018 r, poz. 2204 z
póżn. zin) oraz
uchwaty Rady Mieiskiei w Będzinie Nr XLVlt/359/95 z dnia 18
czerwca 1995 roku
w sprawie okrestenia kierunków polityki Gminy Miasta
Będzina w zakresie
gospodarowania gminnym zasooem nieruchomosci oraz zasad nabycia, zbycia
obciazania nieruchomosci oraz ich wydzierżawiania iuo najmu na okres dtuzszy niz
trzy
tata z późnlejszymi zmianami
i
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1. Przeznaczyo' do sprzedazy nieruchomość
niezabudowana, stanowraca wtasnosc'

Gminy Będzin oznaczona numerem ewrdencyynym dziatki 3425 karta
mapy 4 obręb
Łagisza o pow 93 m7. potozona przy ui Bory

Do sprzedaży nieruchomości opisanei w pkt i przyyać
farmę przetargu ustnego
ograniczonego do wiasoicieii dziatek sasiednich oznaczonych numerami

za

ewidencyinymi 3423 3424 oraz 3428 karta mapy 4 obręb Łagisza
i
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I. Ogtosic

wykaz nieruchomosci przeznaczonych do
nieruchomosc opisana w 5 1 ninieiszego zarządzenia.

2

sprzedazy obejmujący

Wykaz powyzszy podiega wywieszeniu na Iablicy ogtoszer'i w Urzędzie Mieiskim
w Będzinie na okres 2t dni. informacię o wywieszeniu tego
wykazu podaye się do
pupiioznei Wiadomosci przez ogtoszenie w prasie Iokainej, a takze na stronach

internetowych urzedu.

Wykonanie zarządzenia
Nieruchomościami,
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Zarządzenie wchodzi w zyoie z dniem podpisania
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