Zarządzenie Nr 730 / 2012
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 12 grudnia 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. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.), uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września
2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, z a r z ą d z a m ,
co następuje :
§1
Przeznaczam do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Budzyń wyszczególnioną
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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 730/2012
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 12.12.2012 r.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.
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Opis nieruchomości

PO1B/000 Dla działki nr 982/6 wydana została
decyzja Wójta Gminy Budzyń Nr
32166/4
GKM.6730.29.2012 z dnia
26.09.2012 r. o warunkach zabudowy
dla zamierzenia inwestycyjnego pod
nazwą budowa obiektu handlowousługowego wraz z infrastrukturą
techniczną i miejscami postojowymi
na działce nr 981/3 i części działki nr
982/1 (obecnie nr 982/6) przy
skrzyżowaniu ulic Strażackiej i
Wielkopolskiej w Budzyniu.
Działka nie posiada bezpośredniego
dostępu do drogi. Przez teren działki
przebiega podziemny kabel
energetyczny.

Forma zbycia

Cena wywoławcza
nieruchomości
zł netto

Sprzedaż nieruchomości nastąpi
na podstawie art. 37 ust. 1
126.350,00 zł
ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r.
Do ceny uzyskanej
o gosp. nieruchomościami
w wyniku przetargu
(Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.
doliczony zostanie
651 z późn. zm. )
obowiązujący
- przetarg ustny ograniczony
podatek VAT

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 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

Cena sprzedaży nieruchomości zawiera koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (tj. koszty wyceny, geodezyjne, sądowe).

Budzyń, dnia 12.12.2012 r.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

