ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-1910/10
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie sprzedaŜy w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku
przy ul. Piotra Niedurnego 45 A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst
jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Nr 364/XIX/2007 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜania
nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub
na czas nieoznaczony (tekst jedn. Dz.Urz.Woj.Śl. z 2009 r. Nr 188, poz.3419)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać sprzedaŜy w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni uŜytkowej
37,48 m2 z pomieszczeniem przynaleŜnym (piwnica) o powierzchni 6,30 m2 mieszczącego się
w budynku nr 45 A przy ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu wraz z udziałem
wynoszącym 124/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie słuŜą wyłącznie
do uŜytku właścicieli lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej przy ul. Piotra Niedurnego
43, 45, 45A, 45B, ul. Czarnoleśnej 2 oraz oddać w uŜytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r.
124/10000 części działki nr 673/88 o powierzchni 1558 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW
nr 7342 R, na której usytuowane są budynki.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
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