Zarządzenie nr 0050.~.,$Q.Ó€„„.2019
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia ..12...oł.....2o19 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną
sprzedażą prawa wlasności ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 35 ust.1 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2204 z późniejszymi zmianami), oraz w wykonaniu Uchwaly Nr XLVII/359/98 Rady
Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czewvca 1998 roku w sprawie: określenia kierunków polityki
Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
oraz zasad nabycia, 'zbycia
lub najmu na okres dluzszy niż trzy lata, z późniejszymi zmianami
i

i

zarządzam:
@ 1

Przeznaczyc' do sprzedaży w formie przetargu lokale mieszkalne stanowiące własność
Gminy Będzin wraz z jednoczesną sprzedażą prawa wlasności ułamkowej części gruntu,
wymienione w zalączniku do niniejszego Zarządzenia stanowiącym jego integralną część.
52

1. Oglosić wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży obejmujący lokale
mieszkalne opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie, Informację o wywieszeniu niniejszego
wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogloszenie w prasie lokalnej.
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Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI › LOKALI MIESZKALNYCHPRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO Z JEDNOCZESNĄ SPRZEDAŻĄ PRAWA WŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU
,?

'

Lokal mieszkalny

ul. dr. T. Kosibowlcza 4

l.

14

Opis uzytku: tereny mieszkaniowe
nr
Symbol klasouzytku: B,
polozony na 1 piętrze 11 kondygnacji w
KW nr KAI 13/00010412/3
dz. nr. 1915 km. 35
budynku
mieszkalnym
.
wielorodzinnym
Obreb Będzin
led. Rejgnmiow: 14010171000154410 lll- kondygnacyjnym
Pow. Dzialki: 680 m'
*

Lokal:

3551

in2

Piwnica
11,66 m2
:

Lokal mieszkalny sklada sie z 2
pokoi 11 pokoj przechodni),
kuchni. przedpokoju. lazienki
z we.
Lokal posiada loggie
Wyposażonyjestw instalacje:
wod _ kan. gazową, elektryczną
i centralnego ogrzewania,

Lokal:
Lokal mieszkalny
MJO m1
nr 43
polozony na panerze _
1
Piwnica :
kondygnacji w
budynku mieszkalnym 459 m'
wielorodzinnym
v- kondygnacyjnym

Lokal mieszkalny sklada sie z 3
pokoi, kuchni, przedpokoju,
lazienki w o.
Lokal posiada loggie.
Wyposazonyjest w instalacji::
wod - kan. gazowan elektryczną
i cenualnego ogrzewania.

3.

ul. Pokoju 31 c
Opis uzytku: [areny mieszkaniowe
Symbol klasouzyiku: 11
KW nr KAIR/000190425
dz. nr. 1560/10. km 4
Obręb Lagisza
led. Rejgrunrow; 14010171 00031; 627
Pow. Dzialki: 1722 rn1
1

ul.

4.

1

Maja 2

Opis użytku: tereny mieszkaniowe.
Symbol klasouzyiku: n,
KW nr KAIR/0000646813
dz. nr. 1/4, km. 33
Obręb Będzin
Jed. Rejgrunlów: 240101710001112042
Pow, Działki: 1096 m1

Cena wywolaweza nleruchnmnśq

1

pokoju. kuchni. przcdpokojti,
lazienki z wc..
Lokal nie posiada balkonu
Wyposażony jesi w inslnlaeje:
wod _ kan gazowo elektryczną
i ccmmlncgu ogrzewania

Lokal—
Lokal mieszkalny
ul. w. Jasirzebowskiego 4
3104 m'
nr 15
Opis uzylku: iercny mieszkaniowe
polozony na 3 pieirze _
lcreny rekreacyjno-wypoczynkowe
Piwnice
lv kondygnacji w
Symbol klusoużylku: 13. Hz
KW nr KAIB/OOOO7669/9
budynku mieszkalnym 3,65 m)
dz. nr. 200/18, km, 23
wielorodzinnym
lv- kondygnacyjnym
Obreb Bedzin
led. Rejgrumow: 14010171000103688
Pow. Dzialki: I338 rnz
:

za

Lokal mieszkalny sklada sie z

Tereny „budowy

micszkmuwd

widomdzmneł

5 y mm' [anu „JMW
'

004069

*”

w l przctargu wynosić będzie
75 089,00 zl
w rym:
_ 70 1640011 - stanowi
cene lokalu
mieszkalnego z piwnica i ulamkowa

częścią powierzchni wspolnej
_ 4 915,00 zl _
sranowi cena udzialu w gruncie
Cena wywolawczo nieruchomości

Brak planu

0,03064

w | przetargu wynosić będzie
63 470,00 zl
w rym:
_ 57 649,00 zl _ szanowi cene lokalu
mieszkalnego z piwnica i ulamkowa

czescia powierzchni wspolnej
5 1311,00 zl sranowi cena udzialu w gruncie

_

Cen: wywolawcza nieruchomosci
w 1 prlzlnrgu wynosić będzie

i

117 046,00 zl
tym:
- 123 479,00 zl _ sianowi cene lokalu
mieszkalnego z piwnica i ulamkowa

w

Brak planu

0,02808

czescia powierzchni wspolnej

. 3 567,00 zl _

slanowi cena udzialu w gruncie

Lokal;
Lokal mieszkalny
87,40 rnl
nr 30
polozony na 3 pierrze _
Piwnica:
lv kondygnacji w
budynku mieszkalnym 2,69 rn2
wielcrodzinnym
V- kondygnacyjnym

Lokal mieszkalny sklada sie z 4
pokoi (1 pokoje przeehodnie>,
kuchni. przedpokoju. lazienki
i
we,
Lokal posiada balkon.
Wypnsażnnyjes! w instalacje:
wod _ kan. eleklryczną
i cenrrnlnego ogrzewania.

1/2

Cena wywolawcza nieruchomości
w l przetnrgu wynosić będzie
174 61500 zl
w lym:

Tereny zabudowy

mieszkaniowej
wielorodzinnej
i uslugowej
Symbol planu 4 MWU

0,01818

171 399,00 zl _ stanowi cene lokalu
mieszkalnego z piwnica ulamkowa
czescia powierzchni wspolnej
_ 3 116,00 zl .
stanowi cena udzialu w gruncie

_

i

1.

Osoby, którym przysługuje pierwszensiwo nabycia nieruchomości na podsmwic an. 34 usL
z późniestymi zmianami) mogą składać wnioski o nabycie w
Po upiywie w w terminu pmwo pierwszeństwa wygasa.

w

pkt

1

1

i

2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r

(›

gcspodurcc nieruchomościami (leksl jednoiiiy Dz.U. z 2018 r,. pul 2204

(›19 n w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bedunie przy

lokalu w terminie do dnia

2. Dla lokali nie zostały sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa w ustawie z 29.08.2014 mku

(›

4. Opłaty noiariaine sądowe związane 2 nabyciem nicmchnmości ponosi nabyweo
i
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Listopada 20.

charakterystyce cncrgetycmcj budynków (DI.

3. Cena soueoezy lokali mieszkalnych ora7 cena udziałów w gnmoie płatne są przcd zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
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