Zarządzenie Nr 711 / 2012
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 05 października 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 3
ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Budzyń Nr XXI/139/2012 z dnia 20 września
2012 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Budzyniu pod stację transformatorową
z a r z ą d z a m , co następuje :
§1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiące własność
Gminy Budzyń wyszczególnione w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Budzyniu na okres
21 dni.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Rolnictwa.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

1.

Oznacz.
wg ew.
gruntów
944/2

2.

576/2

Lp.

0bszar
m2
59

48

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.
Położenie
Cena wywoławcza
Nr
nieruchoOpis nieruchomości
Forma zbycia
nieruchomości
KW
mości
zł brutto
Budzyń
PO1B/ Dla działki wydana została decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji
000
tryb bezprzetargowy
4.900,00 zł
22794/2 celu publicznego polegającej na
(art. 37 ust. 3 ustawy z dnia (w tym podatek VAT zgodnie
budowie energetycznej linii
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce z obowiązującymi przepisami)
kablowej z urządzeniami
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
towarzyszącymi - budowa stacji
Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
transformatorowej kontenerowej.
Budzyń

PO1B/ Dla działki wydana została decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji
000
22794/2 celu publicznego polegającej na
budowie energetycznej linii
kablowej z urządzeniami
towarzyszącymi - budowa stacji
transformatorowej kontenerowej.
Służebność:
Z uwagi, że działka nr 576/2 nie
posiada bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej ustanowiona
zostanie odpłatna służebność
przejścia i przejazdu przez
nieruchomość oznaczoną jako
działka o nr ewid. 576/1 na rzecz
każdoczesnego właściciela
nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 576/2, w pasie gruntu o
łącznej powierzchni 24 m2.

tryb bezprzetargowy

5.000,00 zł

(art. 37 ust. 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

(w tym podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami)

Jednorazowa wartość
413,28 zł
wynagrodzenia za ustanowienie (w tym podatek VAT zgodnie
służebności przejścia i
z obowiązującymi przepisami)
przejazdu przez dz. 576/1

Uwaga! W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu upływa termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby wymienione w art. 34
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Cena nieruchomości zawiera koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Budzyń, dnia 05.10.2012 r.
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