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Zarządzenie Nr ooso...m:.1 ....... 2019
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia.......'.h..-..O."ł...„.......2019r.

w sprawie nabycia do zasobu komunalnego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
65 na karcie mapy 11 obręb Będzin 0 powierzchni 84 m', położonej przy ul. Prostej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
1 i 3, art. 25 ust. 1 i 2
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) art. 24 ust.
w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 2204 z późn.zm.), uchwały Nr XLVII/359/98
Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki
Gminy Miasta w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż 3 lata z późn.zm.

urządzam
51
Nabyć do zasobu komunalnego Gminy Będzin nieruchomośc gruntową stanowiącą
11 obręb Będzin,
działkę oznaczona numerem ewidencyjnym 65 na karcie mapy
0 powierzchni 84 m2, położoną w Będzinie przy ul. Prostej
(
2. Nieruchomość opisana w ust. 1 objęta księgą wieczystą ------------------------------- )*sianowi
własność osób prywatnych.

1.

52
Cena nabycia nieruchomości gruntowej opisanej w 5 1 zostala ustalona w oparciu
o wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym
wynosi 5.880 00 zl (slownie: pieć tysiecy osiemset
z czerwca 2019 roku
osiemdziesiąt zlogch) - cena ta zostala zaakceptowana przez właścicieli przedmiotowej
nieruchomości.
1.

i

2. Należność będzie platna z budżetu miasta dział 700 rozdzial 70005 5 6050.

Nabycie nieruchomosci nastąpi w formie umowy notarialnej.
4. Opłaty notarialne i sądowe ponosi Gmina Będzin.
3.

53
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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