Zarządzenie Nr 474 / 10
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 29 marca 2010 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. 37 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
260 z późn. zm.), uchwały Nr XXV/226/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z a r z ą d z a m , co następuje :
§1
Przeznaczam do zbycia w trybie bezprzetargowym 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
Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.
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Położenie
nieruchomości
Kąkolewice

Nr
KW

Opis nieruchomości

30295 Nieruchomość usytuowana jest w
pobliżu zabudowy wiejskiej.
Sąsiaduje z nieruchomościami
rolnymi, leśnymi oraz zabudowanymi
Przeznaczona jest na poprawienie
warunków funkcjonowania
nieruchomości sąsiedniej o nr 44/4 i
44/5.

Forma zbycia

Cena wywoławcza
nieruchomości
zł

Sprzedaż nieruchomości nastąpi
na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6
41.953,00 zł
ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r.
o gosp. nieruchomościami
plus podatek VAT 22%
(Dz. U z 2004 r. nr 261, poz.
2603 ze zm. )
- tryb bezprzetargowy

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 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Budzyń, dnia 29.03.2010 r.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

