Zarządzenie Nr 194/ZNB/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 15 lutego 2018 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 12 obrębie ewidencyjnym miasta
Słupska przy ul. Słonecznej 16c oznaczonej numerem działki 705 oraz ogłoszenia wykazu.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018r. poz. 130), art. 13 ust. 1, art. 25
ust.1, art.32 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i 2, art.37 ust.2 pkt 5 i art. 69 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121),
§ 1 i § 9 uchwały Nr XXXVII/421/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego
2005r. w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata
zarządzam, co następuje :
§1.
Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową stanowiącą
własność Miasta Słupsk, położoną w 12 obrębie ewidencyjnym miasta Słupska przy
ul. Słonecznej 16c, oznaczoną numerem działki 705 o powierzchni 0,4498 ha, dla której
Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW
nr SL1S/00102618/9 - na rzecz jej użytkownika wieczystego.
§2.
Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący integralną
część niniejszego zarządzenia. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§3.
Wykonanie
zarządzenia
powierzam
Dyrektorowi
Wydziału
Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik do zarządzenia Nr 194/ZNB/2018
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 15 lutego 2018 r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, przeznaczonej do zbycia
w trybie bezprzetargowym, na mocy art.32 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami:
- działka nr 705 o powierzchni 0,4498 ha w obrębie 12 m.Słupska
- cena sprzedaży: 242.866,50 zł
- nr księgi wieczystej: SL1S/00102618/9
- położenie: Słupsk, ul. Słoneczna 16c
- przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego „Słoneczna” działka nr 705 znajduje się na terenie
o funkcji : tereny funkcji produkcyjno-składowej i usługowej (7.14.P,U).
- opis nieruchomości: działka niezabudowana
- rodzaj zbywanego prawa: własność gruntu
- uwagi: sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego- CARBOPOL Adam Karcz,
Zbigniew Sosiński Spółka Jawna

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
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