ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.270.2017
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie
Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art.11 ust.1, art.13 ust.1 i art.37
ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774 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 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.2.433.2015
Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 09.10.2015 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

zarządza się, co następuje:

§1. Sprzedać w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Żelaznej obejmujące:
-

niezabudowaną działkę o powierzchni 364 m2, własności Skarbu Państwa w użytkowaniu

wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 r., oznaczoną numerem geodezyjnym
3553/54 , obręb Nowy Bytom km. 1, KW ….,
- udział Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszący 2/4 części

w prawie własności niezabudowanej

nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2 , obręb Nowy
Bytom km. 1, KW …..

§2. Ustalić, że do uczestnictwa w przetargu będą uprawnieni właściciele/wieczyści użytkownicy
działek nr:
1. 2784/54
2. 2785/54
3. 3555/54
4. 3552/54
5. 3556/54
§3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki
komunalnej.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta
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