ze względu na ochronę danych
osobowych * Rozpplząozenle Parlamemu
Europejskiego . Rady (UE) zme/579 [RODO)

( )* [(usunlęcle danych

p0120161191)]

Zarządzenie Nr cosa/..i." .../2020
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia „dam./443%.......2020 roku
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U.2019.506 t.j. z póżn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2
w związku z art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j. z póżn. zm.).

zarządzam:
51
o nie skorzystaniu

przez Gminę Będzin 2 przyslugującego prawa piewvokupu

w przypadku sprzedaży:

udziału wynoszącego 1/2 część w prawie użytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 35/18, kana mapy nr 26,
o obszarze 0,0229 ha, położoną w Będzinie przy ulicy Mariana KantoraMirskiego, obręb Będzin, objętą księgą wieczystą ( ................. *)
za cenę w łącznej kwocie 10.000.00 zł (dziesięć tvsiecv złotvch 00l100)
na podstawie warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 935/2020 z dnia 06 lutego 2020
roku, zawartej przed notariuszem Lidią Maciążek-Ulanowską w Kancelarii Notarialnej
notariuszy Lidii Maciążek—Ulanowskiej
Agnieszki Rzadkowskiej prowadzonej
na zasadach spółki cywilnej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Tadeusza Kościuszki SA.
i

52
Wykonanie zarządzenia
Nieruchomościami.

powierza

Naczelnika Wydziału

się p.o.

Gospodarki

53
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Warunkową umową sprzedaży Rep. A Nr 935/2020 z dnia 06.02.2020 roku
sporządzoną przed notariuszem Lidią Maciążek-Ulanowską w Kancelarii Notarialne]
notariuszy Lidii Maciążek—Ulanowskiej
Agnieszki Rzadkowskiej prowadzonej na
zasadach spólki cywilnej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Tadeusza Kościuszki SA,
i

zbywającysprzedaie na rzecz nabywcy:

udzial wynoszący 1/2 część w prawie użytkowania wieczystego gruntu
stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 35/18, karta mapy nr 26,
o obszarze 0,0229 ha, położoną w Będzinie przy ulicy Mariana KantoraMirskiego, obręb Będzin, objętą księgą wieczystą( _________________________*)
pod warunkiem. iz Prezydent Miasta Będzina nie skorzysta z przysługującego
mu prawa pierwokupu.
niemchomości

będące przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży
sprzedawane są za cenę nieatrakcyjna dla tut Gminy, dlatego zarządziiem
nie skomtać z przysługującego mi prawa pierwokupu.
Powyzsze

(

danych ze względu na ochronę danych
osonwycn * Rozpolząttenle Paiement-i
Ewopejskiegm Rady (UE) 201 6679 (RODO)
poz 2015 1191»

)* [(ustltlęcle

