Zarządzenie Nr 541 / 2010
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 7 grudnia 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. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Budzyń Nr XII/70/2004 z dnia 17 kwietnia 2004 r.
w sprawie zbycia nieruchomości
z a r z ą d z a m , co następuje :
§

1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Budzyń
wyszczególnione w załączniku do niniejszej uchwały.
§

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.

Lp.
1.

Oznacz. 0bsza
Położenie
wg ew.
r
nieruchogruntów m2
mości
248/2
1.143 Sokołowo
Budzyńskie
nr 29

Nr
KW
52202

Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana budynkiem
mieszkalnym, w którym mieszczą się trzy
pozostałe lokale mieszkalne:
Lokal nr 2:
pow. 53,10 m2 na parterze, w średnim stanie
technicznym. Lokal składa się: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka i wc, skrytka, korytarz.
Wyposażony w energię elektryczną, sieć
wodociągową, kanalizacyjną, centralne
ogrzewanie wspólne. Do lokalu przynależy
piwnica o pow. 8,17 m2
Wielkość udziału: 6127 / 25589
Najemca: Barbara Leonkowska
Lokal nr 3:
pow. 53,10 m2 na piętrze, w średnim stanie
technicznym. Lokal składa się: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka i wc, skrytka, korytarz.
Wyposażony w energię elektryczną, sieć
wodociągową, kanalizacyjną, centralne
ogrzewanie wspólne. Do lokalu przynależy
piwnica o pow. 12,39 m2
Wielkość udziału: 6549/25589
Najemca: Lucyna Dziemińska

Forma zbycia

Cena wywoławcza
nieruchomości
zł.

tryb bezprzetargowy
(art. 34 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z
2010 Nr 102 poz. 651 z późn.
zm.)

36.466,00 zł

37.195,00 zł

37.195,00 zł

Lokal nr 4:
pow. 53,10 m2 na piętrze, w średnim stanie
technicznym. Lokal składa się: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka i wc, skrytka, korytarz.
Wyposażony w energię elektryczną, sieć
wodociągową, kanalizacyjną, centralne
ogrzewanie wspólne. Do lokalu przynależy
piwnica o pow. 14,85 m2
Wielkość udziału: 6795 / 25589
Najemca: Magdalena Rusiniak
Do ceny zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 305,00 zł.
Wielkość udziału dotyczy części wspólnych budynku i prawa własności gruntu.

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

Budzyń, dnia 07.12.2010 r.
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