ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.124.2011
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska
od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Jupol” S.A. z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania
wieczystego gruntu zajętego pod drogę publiczną, położonego przy ul. Pawła w Rudzie Śląskiej,
oznaczonego jako działka nr 980/21, obręb 4 Orzegów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 i art. 13 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 364/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 30.11.2007 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
(tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 188, poz. 3419).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska
od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JUPOL” S.A. z siedzibą w Bytomiu

prawa

użytkowania

wieczystego gruntu, zajętego pod drogę publiczną, oznaczonego, jako działka nr 980/21
o powierzchni 283 m², KW 7362.
§ 2. Ustalić w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego
Panią Barbarę Rychter oraz przeprowadzone negocjacje, wartość wyżej opisanego prawa na kwotę
20 376,00 zł. ( dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych, 00/100), która powiększona
o 23% podatek VAT w kwocie 4 686,48 zł.( cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych,
48/100),wyniesie łącznie 25 062,48 zł.(dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote, 48/100).

§ 3. Zobowiązać Wydział Dróg i Mostów do objęcia utrzymaniem opisanej w § 1
nieruchomości.

§ 4. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi Gmina Miasto Ruda Śląska.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
oraz Naczelnikowi Wydziału Dróg i Mostów.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta ds. planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami oraz Zastępca Prezydenta Miasta ds. infrastruktury
i gospodarki komunalnej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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