Zarządzenie Nr ooso..śŻ—?.....zo19
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia ....7.'5..O..?a...._....... 2019

w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Żeromskiego, zabudowanej obiektem dawnej

hydroforni podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
i

sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz, 994 z póżn. zm.) art. 13 ust.1, art 28 ust. 1, art, 35
ust.1 i 2 art. 37 ust.1 38 ust.1, art 40 ust. 1 pkt 3 , art 67 ust.1, ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r,. poz.
2204 z póżn. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVlI/359/98 z dnia 18
czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzin
w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy
lata z późniejszymi zmianami,
,

,

i

zarządzam
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1.

Przeznaczyc do sprzedaży w formie przetargu nieruchomość stanowiącą własność
Gminy Będzin, położoną w Będzinie przy ul. Żeromskiego, oznaczoną na karcie
mapy 52 obręb Będzin numerami ewidencyjnymi działek: 192/1, 192/2 192/3
o powierzchni łącznej 2122 m2, zabudowaną obiektem dawnej hydroforni.
i

sprzedaży wlw
nieograniczonego.

2. Do

nieruchomości

przyjąć

formę

przetargu

pisemnego

52

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący
nieruchomość opisaną w 5 1 niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz powyższy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach
internetowych urzędu.
]. Oglosić

53

zarządzenia
Nieruchomościami.
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Wydziału
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zalacznik do zarządzenia

Miasta Będzina
Prezydenta
7.5

przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Będzin, polozone] w Będzinie przy ul. Żeromskiego,
zabudowanej obiektem dawnej hydroforni oraz podania do publianej
wiadomości wykazu dzialek przeznaczonych do sprzedaży

NIERUCHOMOŚCISTANDWIĄCYCH WLASNOŚÓ GMINY BĘDZIN
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO:
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Przez nieruchomość przebiegają
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