Zarządzenie Nr 0050..A66„„2019
Prezydenta Miasta Będzina

: dnia

„2.8.„Qom ................ 2019 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w formie przetargu
nieograniczonego, działki oznaczonej nr geod. 4I459 karta mapy 15 obręb Będzin
0 powierzchni 3735 m2 wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu
użytkowego — przychodni zdrowia oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych,
położonej w Będzinie przy ul. Siemońskiej 11 i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
ust. 1, art. 35
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.. poz. 506 ), art. 13 ust.1, art. 28
71
1
ust. 1, art.
ust. 1 2, art, 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. pkt 3, art. 67 ust. 1, art.
72 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 XLVII/359/98 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
1.

Przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Będzin, położoną w Będzinie przy ul. Siemońskiej 11,
oznaczoną numerem geod. dzialki 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin 0 powierzchni
3735 m1 wraz ze sprzedażą posadowionego na tej działce obiektu użytkowego —
przychodni zdrowia oraz sprzedażą 1/2 niewydzielonej części dzialek oznaczonych
na karcie mapy 15 obręb Będzin numerami geodezyjnymi: 4/456 0 pow. 155m2
4/457 0 pow. 74 mz, stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową.
i

2. Do zbycia nieruchomości opisanej w punkcie

1

przyjąć formę przetargu pisemnego

nieograniczonego.

52
l. Ogiosić wykaz nieruchomosci przeznaczonych do zbycia obejmujący nieruchomość
opisaną w g 1 niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz powyzszy 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.
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załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr OOSOfiŚÓQOW z dnia

WYKAZ
OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚÓ ZABUDOWANĄ OBIEKTEM UŻYTKOWYM_ PRZYCHODNIĄ ZDROWIA WRAZ
W DRODZE DOJAZDOWEJ, STANOWIĄCĄ WŁASNość GMINY BĘDZIN, POŁOŻONĄ W BĘDZINIE
PRZY UL. SIEMONSKIEJ 11, PRZEZNACZONĄ DO ZBYCIA
W FORMIE PRZETARGUPISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

”ZŚQŚŻOW r.
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