ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.200.2015
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Nikodema Jaronia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1
i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr PR.0007.37.2015 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 19.02.2015 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
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 1121) oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.2.95.2015 Prezydenta Miasta
Ruda Śląska z dnia 13.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Ruda

Śląska

niezabudowaną

nieruchomość gruntową własności Gminy Miasta Ruda Śląska położoną w Rudzie Śląskiej – Halembie
w rejonie ulicy Nikodema Jaronia o powierzchni 9931 m2, obejmującą stanowiące całość
gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1525/123 o powierzchni 9445 m2 oraz
2875/120 o powierzchni 486 m2, obręb Halemba, k.m.3, zapisane w księdze wieczystej KW nr
GL1S/0008306/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki
nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z up. Prezydenta Miasta
Anna Krzysteczko
Zastępca Prezydenta Miasta

