Zarządzenie Nr 515 / 2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 09 września 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 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/114/2000 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 września 2000 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne, uchwały Nr
XXXV/311/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości
z a r z ą d z a m , co następuje :
§1
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące
wyszczególnione w załączniku do niniejszego zarządzenia
.

własność

Gminy

Budzyń

§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

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.
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Opis nieruchomości

24698 Działka nr 69 zgodnie z decyzją
Wójta Gminy Budzyń nr GKM 733121/2008 z 04.07.2008 r. o warunkach
zabudowy przeznaczona jest pod
budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Nieruchomość
posiada dostęp do sieci
wodociągowej.
24698 Działka nr 70 zgodnie z decyzją
Wójta Gminy Budzyń nr GKM 733122/2008 z 04.07.2008 r. o warunkach
zabudowy przeznaczona jest pod
budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Nieruchomość
posiada dostęp do sieci
wodociągowej.
25894 Działka nr 108/1 zgodnie z decyzją
Wójta Gminy Budzyń nr GKM 733120/2010 z 28.05.2010 r. o warunkach
zabudowy przeznaczona jest pod
budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Nieruchomość
posiada dostęp do sieci
wodociągowej i energetycznej.

Forma zbycia
Sprzedaż nieruchomości nastąpi
na podstawie art. 37 ust. 1 i 38
ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r.
o gosp. nieruchomościami
(Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm. )
- przetarg ustny
nieograniczony
j/w

Cena wywoławcza
nieruchomości
zł. netto
24.000,00zł netto
(w tym koszty wyceny i geodezyjne).

Do ceny uzyskanej
w wyniku przetargu
doliczony zostanie
podatek VAT 22%

24.000,00zł netto
(w tym koszty wyceny i geodezyjne).

- przetarg ustny
nieograniczony

j/w

Do ceny uzyskanej
w wyniku przetargu
doliczony zostanie
podatek VAT 22%

17.000,00zł netto
(w tym koszty wyceny i geodezyjne).

- przetarg ustny
nieograniczony

Do ceny uzyskanej
w wyniku przetargu
doliczony zostanie
podatek VAT 22%

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. t.j. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Budzyń, dnia 09.09.2010 r.
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