Zarządzenie Nr 489 / 2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 07 czerwca 2010 r.

w sprawie sprzedaŜy działki nr 329/1 połoŜonej w Sokołowie Budzyńskim, w drodze
bezprzetargowej jako dopełnienie, wraz z rozłoŜeniem ceny sprzedaŜy na
raty.
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. 37 ust. 2 pkt 6, art. 70 ust.2, 3
i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr
261, poz. 260 z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/212/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia
04 czerwca 2009 r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości zabudowanej oraz
Zarządzenia Nr 426/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 września 2009 r w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia
z a r z ą d z a m , co następuje :
§1
1. Przeznacza się do sprzedaŜy na rzecz Pana Leszka Sternala w drodze bezprzetargowej,
nieruchomość gruntową o numerze ewid. 329/1 o powierzchni 0,1200 ha, objętą KW 27076
połoŜoną w Sokołowie Budzyńskim, stanowiącą własność gminy Budzyń, jako dopełnienie
do działek nr 329/2 i 329/3, stanowiących własność nabywającego.
2. WyraŜa się zgodę na rozłoŜenie na raty ceny sprzedaŜy nieruchomości składającej się
z działki nr 329/1 o powierzchni 0,1200 ha, obręb 0014 jednostka ewidencyjna Budzyń
w kwocie 4.932,00 zł w następujący sposób:
- I rata w wysokości 493,20 zł (słownie: czterystadziewięćdziesiąttrzyzłote 20/100) płatna
przed zawarciem umowy sprzedaŜy nieruchomości.
- Kolejne 9 rat o łącznej wysokości 4.438,80 zł wraz z oprocentowaniem płatne do dnia
31 marca kaŜdego roku.
3. Wierzytelność Gminy Budzyń z w/w tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na
nieruchomości opisanej w § 1 pkt 1.
§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 Ŝycie z dniem podjęcia.
WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

