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Zanądxenie Nr 00501 75%!sz
Frezydenia m asia Będzina
«roku
: dnia ..
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nieruchomości
w sprawie nie skurzysnnia z prawa pierwokupu
dnia 5 marca 1990 roku o samorządzie
Na podstawie on. 30 usi z pkt 3 usrawy z
USL 1 pin 2
z późn. zm) oraz art 109
gminnym (ieksi jedn DzU 20191505 ri
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
w Związku z ari 110 usiawy z
nreruonomosciam'i (Dz 0.2015 2204 r i. z późn zm.)

zarxądzam:
51
z przysługującego prawa pierwokupu
d nie skorzystaniu przez Gminę Bedzin
w przypadku sprzedaży
działki oznaczonej
nieruchomosci gruntowej skiadaiaoei się z niezabudowanej
na, poiozonei w Będzinie
numerem ewidencyjnym 6681/23 o obszarze 01025obięte] księgą Wieczysta
Grodziec,
w reionie uiicy Kilowskle], obręb
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działki

Masności niezabudowanej
udziaiu wnoszącego 21/100 czesci we
obszarze 00527 na poiozonei w Będzinie
o numerze ewideneyinyni 6681/49 0
Grodziec, objęte] ksiega wieczys1ą
w reionie uircy Kiiowskiei obrep

')
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lgt gs'gcy ziogch 001100) na
150 00 oo zr iem glgc
dziernika
Nr 6591/2019 z dnia 30
Re
podstawie warunkowe, umowy sprzedazy
Noiariainei
Kanoeiarii
Różyckim w
2019 roku sporządzonej pized nolan'uszem Jackiem
norariuszy
11 prowadzone] w ionnie spółki cywilnej przez
w Będzinie przy uiicy Rybne]
Ka1aizyne Rózycką Jacka Rózyckiego.

za cenę w iaoznei kwoc
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zarządzenia
Wykonanie
Nieruchomościamx

powierza

się

NaczelnikoWi

Wydziaiu
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Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania
Z

in „mm
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Sporządzii Daria Knapiklaiewska
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Gospodarki

Uzasadnienie
Warunkowa umowa sprzedaży Rep. A Nr 6591/2019
z dnia 30.1ozo19 roku
sporządzoną pned notariuszem Jackiem Rózycklm w Kanoeiarii
Nmarialnej w Będzinie
plzy uiioy Rybne] 1, prowadzonej w ionnie spoiki
oywiinej pizez norariuszy kaiąizyne
RózyckąiJacka

Różyckiego,zbywającysorzoda'ena rzecz nabywcy

nieruchomość gruniową skiąoającą się z
niezabudowanej dziaiki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 6681/23 o obszarze 04025
na poiozoną w Będlinie
w rejonie uiiov kijowskiej
obręb Grodziee objętą księgą wieczystą
('
')

(

udziai wynoszący 21/in czesci
we wiasnosoi niezabudowanej dziaiki
o numerze ewidencyjnym 8581/49 o obszarze
0,0627 ha, poiozonej w Będzinie
w rejonie ulicy Kijowskiej,
obręb Grodziec, objęiej księgą wieczystą

')

pod warunkiem. iz Prezydent Miasta
Będzina nie skorzysta z przysiugująoego
mu prawa pierwokupu
Powyzsze nieruchomości będące pmedmiomm
warunkowej umwuy sprzedazy
sprzedawane są za oeri
nieairak n
dia iui Gmin
dlatego zaiządziiem
nie skorzjgrao z przysrugujaoego mi
prawa p'erwokupu.
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