Zarządzenie Nr oo5or...5.6...../zozo
Prezydenta Miasta Będzina
roku
z dnia

2lQL/JZÓZO

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn, Dz.U.2019.506 tj. z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2
w związku z art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U,2020.65 t.j.).

zarządzam:
51
o nie skorzystaniu przez Gminę
w przypadku sprzedaży:

Będzin 2 przyslugującego prawa pienivokupu

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się
z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 43/81 o obszarze 0.0211 ha.
położonej w Będzinie w rejonie ulicy Zagórskiej, obręb Będzin, objętej księgą
wieczystą KA1B/00048300l4,
za łączną cenę w kwocie brutto 11.869 01 zl (iedenaście tvsiecv sześćset
sześćdziesiąt dziewięć zlotych 01/100) na podstawie warunkowej umowy sprzedaży
Rep. A Nr 1236/2020 z dnia 04 marca 2020 roku, zawartej przed notariuszem Martą
Cholewą w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Jesionowej nr 22/lv,
Martę
prowadzonej w formie spółki cywilnej przez notariuszy Agnieszkę Zymek
i

Cholewę.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Warunkową umową sprzedazy Rep, A Nr 1236/2020 z dnia 04 marca 2020 roku,
zawartej przed notariuszem Martą Cholewa w Kancelarii Notarialne] w Katowicach przy
ul. Jesionowej nr 22/IV, prowadzonej w formie spółki cywilnej
przez notariuszy
Agnieszkę Zymek Martę Cholewę, zbywający sprzedaje na rzecz nabywcy
i

:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej skladającej się
z dzialki oznaczonej numerem geodezyjnym 43/81 o obszarze 0,0211 ha,
położonej w Będzinie w rejonie ulicy Zagórskiej, obręb Będzin, objętej księgą
wieczystą KA1BI00048300I4,
pod warunkiem, iż Prezydent Miasta Będzina nie skorzysta z przysługującego
mu prawa pierwokupu.
Powyższa nieruchomość będąca przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży
sprzedawana jest za cenę nieatrakmng dla tut Gminy. dlatego zarządziłem
nie skoggtać z przysługującego mi prawa pierwokupu.

