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Zarzą dzenie Nr 0050.328.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 13 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomo ści
położonej w Cieszynie przy ulicy Mickiewicza
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 506), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1, art. 67
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 z pó źn. zm.), art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z pó źn. zm.), 3 ust. 1 uchwały Nr
XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie okre ślenia zasad
zbywania, nabywania i obci ążania nieruchomo ści oraz ich wydzier żawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony d łuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów
dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2016
r, poz. 6359)
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•

Ogł aszam ustny przetarg nieograniczony na sprzeda ż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul.
Mickiewicza stanowi ącej działkę nr 2/111 obr. 57 o pow. 611 m2 zabudowaną budynkiem rekreacyjnogospodarczym o powierzchni zabudowy 37,26 m' i powierzchni u żytkowej 18,55 m2 zapisaną
w księdze wieczystej nr BB1C/00103217/4 S ądu Rejonowego w Cieszynie wraz z udzia łem w 1/14
części działki nr 2/107 obr. 57 o pow. 415 m 2 (droga dojazdowa do kompleksu 14 dzia łek
rekreacyjnych), zapisanej w ksi ędze wieczystej nr BB1C/00103213/6 S ądu Rejonowego w Cieszynie.
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Ustalam cenę wywoławczą do przetargu w wysoko ści 21 700,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ług.
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Ogłoszenie o przetargu wywieszam w siedzibie tut. Urzędu i podaj ę do publicznej wiadomo ści
poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl , ox.pl, infopublikator.pl,
miastocieszyn.geoporta12.pl
Informacj ę o przetargu zamieszczam w „Wiadomo ściach Ratuszowych".
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Wykonanie zarządzenia powierzam II Zast ępcy Burmistrza. Miasta oraz Przewodnicz ącej Komisji
Przetargowej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Rozdzielnik:
1 x OR rejestr zarządzeń,
2 x Wydział GN
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