Zarządzenie Nr 488 / 2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 07 czerwca 2010 r.

w

sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz ustalenia ceny
wywoławczej.

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.), art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust.1
i art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.
2603 z późn. zm.) § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr XXIV/212/2009 Rady Gminy
Budzyń z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, w związku z Zarządzeniem nr 433/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia
01 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych
przeznaczonych do zbycia z a r z ą d z a s i ę, co następuje:
§1
Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w Budzyniu, oznaczonej jako działka ewidencyjna 2252/2 o pow. 3.207 m2,
zapisanej w KW Nr 52240.
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odbył się w dniu 11 marca 2010 r.
§2
Ustala się cenę wywoławczą do II przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości –
działki nr 2252/2 położonej w Budzyniu w wysokości 220.000,00 zł netto plus podatek
VAT 22%.
§3
Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu, w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 1, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Gminy
Budzyń, a także na stronie internetowej Gminy Budzyń.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Rolnictwa.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

