%?
[2018
z arządzenre Nr 0050!.......................
-

Prezydenta ”Mjasta Będzina
. ..... 2018 roku.
z dnia „...'/.Q...

w sprawie użyczenia PTHU „INTERPROMEXY' Spółka 10.0. w Będzinie

nieruchomości stanowiącej targowisko miejskie, składającej się 2 działek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 119I4 i 118/2 na karcie mapy 23
położonych w Będzinie przy ulicy Modrzejowskiej.
Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.. 994), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121.t.j. z późn.zm.).

zarządzam

:

51
Użyczyć PTHU „INTERPROMEX" Spólka zoo. z siedzibą w Będzinie nieruchomość
stanowiącą targowisko miejskie, składającą się 2 działek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 11914 118/2 na karcie mapy 23 obręb Będzin ołacznej powierzchni 4494 m2,
zabudowaną 33 obiektami handlowymi (w tym 1 jest obiektem administracji targowiska),
stanowiącą własność Gminy Będzin.
i

52
Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 3 lat.

53
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Sporządził: Katarzyna Sobczyk
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Zalacznik

do Zarządzenia Nr 0050 %i 2018
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 45)

'.7,_

2018r.

z
NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE
GMINY BĘDZIN PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE
,

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej, ewidencji
gruntów, budynków miasta
Będzin
Księga wieczysta
KA1B/00005760/3

KA1 8/00016172/4

prowadzona w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego
w Będzinie
w

Jednostka rejestrowe
operacie ewidencji gruntów
miasta Będzina
Nr 59515144
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Położenie, opis
powierzchnia dzialki będącej
przedmiotem użyczenia

Cel użyczenia

oznaczone nr geod. 119/4 Handel
118/2 karta mapy 23 obręb Będzin,
Targowisko miejskie zabudowane 32
położone przy ulicy Modrzejewskiej obiektami handlowymi oraz 1 obiektem
administracji targowiska
o łącznej pow. 4.422 m”.
Dzialki

i

Okres użyczenla

na okres 3 lat

