
UCHWAŁA NR XXXII/263/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016r., poz. 446, poz. 1579 poz. 1978: z 2017 poz. 730 poz. 935) oraz   art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. u. z 2016 r. 2147, poz.2260,: z 2017r poz. 624, 
poz. 820, poz. 1509) Rada Gminy w Będzinie uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. 55,79 m2 Wierzchomino 47  
położony na działce o nr  728/3 o pow. 0,1363 ha w obrębie ewidencyjnym Wierzchomino (KW 
KO1K/00072079/3) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 227 m2, położona na działce nr  
61/13 o pow. 0,0818 ha w obrębie ewidencyjnym Tymień  (KW KO1K/00060687/1) w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego.

3. Lokal mieszkalny w budynku mieszkalno-użytkowym Łekno 12 lokal nr 3 o pow. 34,15 m2  położony na 
poddaszu z udziałem 38/1000 do części wspólnych i gruntu (KW KO1K/000683135/) w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego.

4. Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Dobiesławiec 13 nr lokalu 4 o pow. 
50,90 m2 usytuowany na parterze z 1/4 udziału do części wspólnych i gruntu (KW KO1K/00058662/3) 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

5. Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalno-użytkowym Mścice ul. Koszalińska 86 lokal nr 
4 z udziałem 296/1000 do części wspólnych i gruntu (KW KO1K/00052449/2) w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/263/17

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 11 września 2017 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 j.t.)   jednostka 
samorządu terytorialnego sprzedaje nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.

1.Nieruchomość zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym  o pow. 55,79 m2 Wierzchomino 47

2.Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 227 m2, położona na działce nr  
61/13 o pow.0,0818 ha w obrębie ewidencyjnym Tymień

3.Lokal mieszkalny w budynku mieszkalno użytkowym Łekno 12 lokal nr 3 o pow. 34,15 m2  położony na 
poddaszu

4.Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Dobiesławiec 13 nr lokalu 4 o pow. 
50,90 m2 usytuowany na parterze

5.Lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalno użytkowym Mścice ul. Koszalińska 86 lokal nr 
4 z udziałem 296/1000 do części wspólnych i gruntu ( KW KO1K/00052449/2)

W związku z zainteresowaniem wykupu powyższych nieruchomości

Proszę o podjęcie uchwały.

Będzino 2017-09-05
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