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Zarządzenie Nr oo5o...?..?...zo19
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia ...Zś...€—J%......2o19 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.39.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia
04.02.2019 r. w sprawie ogloszenia i organizacji I przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, polożonej w Będzinie w rejonie ul. Brzozowickiej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art 38 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r,. poz.
2204 z późn. zm).
,

zarządzam:
51
Prezydenta Miasta Będzina z dnia
organizacji przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie w rejonie ul. Brzozowickiej.

I. Uchylić zarządzenia Nr 0050.39.2019

04.02.2019

2.

r.

w sprawie ogloszenia

i

I

Odwolać ogloszony
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Będzinie w rejonie ul. Brzozowickiej. oznaczonej numerami
ewidencyjnymi dzialek 53 oraz 54 karta mapy 7 obręb Będzin 0 powierzchni lącznej
I

1641 m2.

52
Naczelnikowi
Gospodarki
Wydziału
Wykonanie zarządzenia
powierza się
Nieruchomościami oraz Komisji Przetargowej wyznaczonej niniejszym zarządzeniem.

57
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził
Małgorzata Oleksiak
Sprawdzil
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Uzasadnienie
Odwołanie przetargu następuje z powodu uchybienia terminowi wynikającemu z 5 6
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r. (tekst
jednolity Dz. U. Z 2014r. poz. 1490 ze zm.), który to termin dotyczy zamieszczenia
w prasie ogłoszenia o przetargu lub wyciągu z ogłoszenia oraz biednym
zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu właścicieli działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 56 karta mapy 7 obręb Będzin.
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