Zarządzenie nr 0050. 1032018
Prezydenta Miasta Będzina

zdnia X" .10.2018 roku

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz
ich najemców, stanowiących własność Gminy Bedzin,
ustanowieniem prawa
użytkowania wieczystego ulamkowej części gruntu
podania do publicznej
wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
i

:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994), art. 13 ust.1, art. 28 ust. 1,
art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust.1 2, art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi
zmianami), Uchwały nr XLIX/906/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalna Gminy
Będzin z późniejszymi zmianami oraz w wykonaniu Uchwały nr XLVII/359I98 Rady
Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki
Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
i

oraz zasad nabycia. zbycia
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami
i

zarządzam :

51

.

Przeznaczyc do sprzedaży lokale mieszkalne w formie bezprzetargowej na rzecz
ich najemców stanowiące własność Gminy Bedzin wraz z ustanowieniem prawa
wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu, wymienione w zalączniku
do niniejszego Zarządzenia stanowiącym jego integralną część.
52

Oglosić wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży obejmujący lokale
mieszkalne opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach
1.

internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Informację o wywieszeniu niniejszego
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogloszenie w prasie lokalnej.
53

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 005010! .20l8
Prezydenta Miasta Będzina
«? 4Q...2018r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców stanowiących wlasność Gminy Będzin 2 ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego
ułamkowej części gruntu i podanie do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych pneznaczonych do sprzedaży.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ ICH NAJEMCÓW
Z USTANOWIENIEMPRAWA WIECZYSTEGO UZYTKOWANIA GRUNTU

l'

ul. K. Trnugum :;
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe
Symbol klasouzylku: B
KW iu KAlB/OOOZOI I4/l
dz. nr. 6358/16, km. 21
Obręb Grodńec
led. Rej. gruntów:
2401 0l_l

0002021

Pow Dzialki: 29m

2,

73

in1

ul. S. Skalskiego ]
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe
Symbol klasoużylku: B
KW nr KMB/000129660
dz. nr. 12, km. 32
Obręb Bedzin
Jed. Rejgruniów:
24010171.0001.G3368
Pow, Dzialki: 1497 m2

Lok-l mieszkalny
nr 20
polozony na

I

piętrze

—

kondygnacji
nadziemnej w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
5- kondygnacyjnym
11

Lokal:

37,68 in:
Piwnica :
3,11 m'

Lokal mieszkllny Lokal:
37.76 niz
nr 225
polozony na 7 piętrze
—
Piwnica
1.55 tnX
Vlll kondy acji
nadziemnęjlw
:

budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
ll - kondygnacyjnym

73 890.00 zl

Lokal mieszkalny sklada sie

w tym'

z z pokoi, przedpokoju, kuchni,
lazienki z wc,

Lokal nie posiada balkonu,
Wyposażony "est w inslalscje:
wod karl, eljeklryczną,
centralnego ogrzewaniu

smk

-

Lokal mieszkalny sklada sie
z 2 pokoi, pnedpokoju, kuchni,
łazienki z wc,
Lokal posiada balkon.
Wyposażony 'est w instalacje:
wod kan, gnlzową,
elektryczną,
centralnego ogrzewania.

,

1/5

69 788.00 zl - stanowi
cenę lokalu mieszkalnego
z piwnica i ułamkową
częścią powietzelini
wspólnej
- 4 l02.00 zl stanowi cena netto
udzialu w gruncie
›

””"”

””””

' ”"s" "

5045 "

”"'” "

'M” "

83 374.00 zl
w lym:
- sz 510,00 zl - stanowi

B'ak

”””

"'W”

cenę lokalu mieszkalnego
z piwnicą i ułamkową
częścią powierzchni
wspólnej
. 764,00 zl stanowi cena netto
udzialu w gmncie

ul. Zwycięstwa 10
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe, drogi. tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe
Symbol klasouzytku: l3, dr.
Bz
KW nr KA] 13/00004932/3
dz nr, 4/3, km. 25
Obręb Będzin
led. Rejgrnntow:
24010171. 01 .03369
Puw. Dzialki: 5968 m1
ul. 1 Maja 3
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe
Symbol klasonzytku: B
KW nr MIB/000154373
dz. nr. 5/6 , km. 38
Obręb Bedzin
Jed. Rej. gruntów:
2401 01_l .0001 04053
Pow. Dzialki: 162 m2
ul. dr. A.
ika 1
Opis użylku. tereny
mieszkaniowe, tereny
rekreacyjno wypoczynkowe
Symbol klasouzytku: 13. Hz
KW nr KMB/000097930
dz. nr. 240, km. 27
Obręb Będzin
Jed. Rej.grunlów:
2401013000],G3794
Pow. Działki: 3237m2

Lokal mieszkalny
nr 46

polozony na 1 piętrze

,

ll kondygnacji
nadziemnej w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
s . kondygnacyjnym

Lokal:

37,47 m'

Piwnica
6.01

:

m'

Lokal miesńalny sklada sie
z z pokoi, przedpokoju, kuchni
z pos'rednimoświetleniem.
lazienki z wc.
Lokal nie posiada balkonu.
w osazon 'est w instalac'e:
]

Więź kan. źśzowa

,

Lokal nie posiada balkonu.
Wy osazony jest w instalac'e:
]
we; kan,
elektryczna

Lokal:

Lokal mieszkalny sklada sie
z z pokoi. przedpokoju. kuchni
lazienki z wc.
Lokal posiada loggię.
Wyposazony jest w instalacje:
wod - kan, gazowa
elektryczną.
centralnego ogrzewania

nr

04

polozony na parterze
I

,
kondygnacji w

budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
5- kondygnacyjnm

43.63 in1
Piwnica :
3,77 nil

wspólgelj?

59 151,00 zl
w tym:
- 57 605,00 zl - stanowi
cene lokalu mieszkalnego
z piwnicą i ularnkową
czescia powierzchni
wspolnej
- 1 547,00 zl .
stanowi cena netto
udzialu w gruncie

Piwnica .
6.87 rnz

Lokal mieszkalny

0,00944

7 775,00 zl ›
stanowi cena netto
udzialu w gruncie

Lokal miesuealny sklada sie
z 1 pokoju. kuchni przechodniej

budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
3 - kondygnacyjnym

Brak ma"”

cene lokalu mieszkalnego
z piwnicą i ulamkowa .
cz ści nwicrzclmj

: ”W” l'

95,63

”

-

Lokal:
33,04 niz

III kondygnacji
nadziemnej w

. 71 736.00 zl - stanowi

elektryczna,
centralnego ogrzewania

Lokal mieszkalny
nr 8

polozony na 2 piętrze

79 511,00 zl

w tym:

i w.c.

2/5

4 MWU
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i uslugowej

096367

"5-75 "

”'W ”

"”~” "

4456 ”'

93 237.00 zl

w tym;

89 614.00 zl . stanowi
cenę lokalu mieszkalnego
z piwnicą i ulnmkowa
czescia powierzclmi
wspólnej
. 3 613,00 zl slanowi cena nem:
udziału w gruncie
-

Bak ”a""

0,00910

1

ul. Powsuńeów Śląskich 7
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe, tereny
rekreacyjno wypoczynkowe
Symbol klasonzytku; n, Ez
KW nr KAIB/OOOO4934/7
dz. nr. ló/Z , km,z7
Obręb Bedzin
Jed, Rejgrimtow:

240l0l_l.0001.63452

Lohl mieszknlny
nr 23

polozony na 2 piętrze

,

lll kondygnacji
nadziemnej w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
5 - kondygnacyjnym

Lokal:
33.15 m1
Piwnica
5.12 m2

:

Lokal mieszkalny sklada się
pokój przechodni).
przedpokoju, kuchni, lazienki
z w.:.
Lokal posiada loggię.
Wyposazony jest w instalacje:
wod - kan, gazową,
elektryczną, centralnego
ogrzewania

z 2 pokoi (l

Bmk ”a""

002350

72 035,00 zl
W tym:
- 63 804,00 zl - stanowi
cenę lokalu mieszkalnego
z piwnica i uliunkową
częścią powierzchni
wspólnej
› 5 231,00 zl stanowi cena nono
udzialu w gruncie

_

”"'”

”'

”"'" ”

[ 00557

"

40,11 ”'

2

Pow, Dzialki: 2108 ul2

ul. Zwycięstw- 16
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe, tereny
rekreacyjno wypoczynkowe
Symbol klasouz u: B, BZ
KAIR/wygłoowhi
KW nr
dz. nr. 4/44 , km, zs
Obręb Będzin
Jed. Rejgruntow:

240l01_l.0001. 03420
Pow. Dzialki: 1432

l.mkal mieszkalny Lokal:
37,70 |||”
nr 54
pulożiony na 3 piękne
Piwnica ;
IV kondygnacji
4,80 nii
nadziemnej w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
5 - kondygnacyjnym

Lokal mieszkalny składa się
z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni
z pośrednim oświetleniem
lazienki z w.c.
Lokal nie posiada balkonu.
Wyposażony jest w instalacje:
wod - kan, gazową,
elektryczna,
centralnego ogrzewania

Lokal:
31,82 m'

Lokal mieszkalny sklada się
z 2 pokoi (1 pokój przechodni),
przedpokoju, kuchni, lazienki
z w.c,
Lokal posiada loggię.
Wyposazony jest w instalacje:
wod kan, gazowa,
elektryczną,
centralnego ogrzewania.

,

Brak ma""

0'0'543

79 095,00 zl
w tym:
« 75 825,00 zl - stanowi
cenę lokalu mieszkalnego
z piwnicę i ułamkową
częścią powierzchni
wspólnej
- 3 170,00 zl ,
stanowi cena netto
udzialu w gnmcie

i'"2

ul. Zwycięstwa 4
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe
Symbol klasouzytku: E
KW nr kmn/0000903015
dz. nr. 206, km. za
Obręb Będzin
Jed. Rej.gruntów:
240 l0l_l 000] .03910
Pow. Dzialki: 377 in2

Loknl mieszkalny

nr

19

polozony na parterze

,
l kondygnacji

nadziemnej w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
4 _ kondygnacyjnym

Piwnica
5,61

m'

:

,

3/5

69 644,00 zl

w rym:

67 966,00 zl _ stanowi
cenę lokalu mieszkalnego
z piwnica i ulamkową
częścią powierzchni
wspolnej
- I 678,00 zl sumowi cena nono
udzialu w gruncie

_

smk

”a"”

0,03149

SW” "

”'M "

”U

9'

IILR Trluguttl 4
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe
Symbol klasouzytku: a
KW nr KMB/000201096
dz, nr. 6358/4 , km. 21
Obręb Grodziec
led. chgrimtow:
24010l_1.0002.G2217
Pow. Dzialki: 848 rnz

ul. w. Szymborskiej 5
Opis uzytku: tereny
mieszkaniowe
Symbol klasouzytku: B
KW nr MIB/000216986
lO.
dz. nr. 119/5

,

km.

l4

Obręb Będzin
Jed. Rej.gmntów:
240101_l.0001.G5624
Pow. Dzialki: 1543 rn2

'"

ul. S. Mxhchowskiegn 7
Opis użytku: tereny
mieszkaniowe
Symbol klasouzytku: B
KW ru KAIR/000066908
dz, nr. 5/2. km, 35
Obręb Będzin
led. Rejgruntow:

240l0l_l.0001.63370

Pow. Dzialki: 446

rn2

ul. mjr. a. bgórnego 21
Opis użytku: inne tereny
zabudowane
Symbol klmuzytku: Bi
KW nr KAIR/000112020
12. dz. nr. 6564/3. 6565/3 ,
km. 22
Obręb Grodziec
led. Rej.grun!Ów:

24010l_l.0002.cizo74

Pow. Dzialki: 1790 m1

Imkal mieszknlny Lokal:
49,20 in,
nr z
położony na parterze
Piwnica
l kondygnacji
16,23 nlz
nadziemnej w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
2 › kondygnacyjnym

Lokal mieszkalny sklada sie
z z pokoi, przedpokoju kuchni,
lazienki Z w.c,
Lokal nie posiada balkonu.
Wy osamny jest w instalacje:
wode kan. elektryczna,
ogrzewanie piecowe.

Lokal:
46,81 m1

Lokal mieszkalny sklada sie
z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni,
lazienki z w.c.
Lokal nie posiada balkonu,
Wyposażonyjesl w instalacje:
wod—kan. gazową,
elektryczną,
centralnego ogrzewania

:

Lokal mieszkalny

nr

7

polozony na parlerze

,

kondygnacji
nadziemnej w
budynku
miesdounym
wielorodzinnym
2 - kondygnacyjnym
l

Lokll mieszkalny
nr 11
polozony na 2 piętrze

,

lll kondygnacji

Piwnica
10,78 m'
:

Lokal:
66,12 m1
Piwnica
6.48 rnx

:

nadziemnej w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
5 - kondygnacyjnym

,

Lokal mieszkalny
Lokal:
38.83 nr2
nr 23
l
położony na pietrze
Piwnica
Il kondygnacji
1.25 |||Z
nadziemnej w
budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym
s _ kondygnacyjnym

,

Lokal mieszkalny składa się
z 3 pokoi ([ pokoj przechodni),
przedpokoju. kuchni, lazienki
z w.c.
Lokal nie posiada balkonu,
Wyposażonyjest w instalacje:
wod kan. gazową.
clekuyczna,
centralnego ogrzewania,

:

Lokal mieszkalny sklada sie
z 2 pokoi, kuchni, pnedpokoju,
lazienki 1 we
Lokal nie posiada balkonu.
Wyposażonyjesl w instalacje:
wod kan.

,

eleku—yczna,

centralnego ogrzewania

smk ””""

Brak Planu

"'w”

90 676,00 zl
w tym:
- 81 910,00 zl - stanowi
cenę lokalu mieszkalnego
z piwnicą i ułamkową
czescia powierzchni
wspolnej
- 7 766,00 zl stanowi cena netto
udzialu w gruncie

z ”7—95

"

0'08207

92 731,00 zl
W tym:
- 75 1189.00 zl _ stanowi
cene lokalu mieszkalnego
Z piwnicą i ułamkową
częścią powierzchni
wspólnej
- 16 542,00 zl slanowi cena netto
udzialu w gnincie

5 [79'01

ll

207316

ll

' "”'” "

43154

"

9552 ”

139 645.00 zl

HSiMW-U
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
lub uslugowej

w tym:

"”n””

- 136 105,00 zl . stanowi
ccnc lokalu mieszkalnego
: piwnica i ulamkowa
częścią powierzebni
wspolnej
- 3 540,00 zl ›
stanowi cena nem)
udzialu w gruncie
75 447,00 zl
W tym:

4 MW

tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

0,0I695

- 7! 836.00 zl - stanowi
cene lokalu mieszkalnego
z piwnica i ulamkową
częścią powierzchni
wspolnej
- 3 611.00 zl stanowi cena netto
udzialu w gnincie

1

[10.23 zł

44,42 zl

:»

4/5

Wykaz zostaje zamieszczony na okres 21 dni ij. od dnia ..10- 40 ....2018 r. do dnia „„M „w
..... 2013 r.
L' Osoby, moryrn przysiuguje pierwszeństwo nabycia nieruchomośc na podsrawie an. 34 ust. pkt | i z usiawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 20151 r..
poz 121
z późniejszymi zmianami) moga skiadac wnioski o nabycie w.w iokaiu w terminie do dnia
.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ni. 11 Listopada 10.
Po upiywie w.w terminu prawo pierwszensiwa wygasa.
2. Dla iokaii nie zostaly sporządzone świadectwa charaiderysryki energerycznej, o których mowa w usiawie z 29.03.2014 roku () charakterystyce energerycznej budynków (Dz. u. z 2017 r.,
poz, 1493 z późniejszymi
zmianami).
;. Cena sprzedaży iekaii mieszkainycii ipierwsze opiary z tytułu użytkowania wieczystugo gmntu pinme są przed zawarciem umowy w ronnie aktu noiuriainego.
4. Zgodnie z o" 3 uchwaiy Nr XLIX/90600 10 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 Image 2010 roku w sprawie określenia zasad sprzedazy ickaii sianowiąeycii wiasnosc komunaina Gminy Bedzin
z późnicjszymi zmianami najemcom iokaii mieszkainycii przysiuguje 90% bonifikaia udzieionej od ceny lokniu mieszkainegn oraz od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruniu.
Pierwsza opłat.-1 z lylułu uzytkowania wieczysiego płatnajest przed zawarciem aktu notarialnego. Do opłaty zostanie doliczony podatek VAT — ij 23%
Opłata roczna z tytulu uźyrkowania wieczystcgc moze być aktualizowana nie czes ej niz raz na trzy lata. jezeli wnnośe niemchomości uiegnie zmianie. Opłaty roczne wnosi się przez caiy okres uzyikowania
wieczysiego w icrminie do dnia 31 marca kazdego roku z góry za dany rok bez wezwania Do opłaty zostanie doiiczony podatek VATf ij. 23%.
7. Opiaiy noiariainc i sadowc zwiazane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca
1

PRE'YDŁN
kill: :z Kaim

Akceptuję

.

formal

Paulina Nie ła-Żnecku
rndc; r_wny

A

_

„

.

WIC
(

umNTMMA

'

Rafał Adamczyk

'

MlASTA
wnuki

