Zarządzenie Nr 89 / 2017
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie

ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do
sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z a r z ą d z a m , co następuje :
§1
Przeznaczam do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Budzyń wyszczególnioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Budzyniu na okres 21 dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu
oraz w prasie lokalnej.
§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
do Zarządzenia nr 89 /2017
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 12 września 2017 r.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.
Położenie
nieruchomości,
Lp.
Oznaczenie wg
ewidencji gruntów,
Powierzchnia m2
1. Obręb:
Sokołowo
Budzyńskie
dz. nr 98
Pow. 2.000 m2

Nr
KW

Opis nieruchomości

PO1B/000 Nieruchomość zabudowana budynkiem
64415/8 mieszkalnym jednorodzinnym, położona
w centrum wsi Sokołowo Budzyńskie.
Ogrzewanie piecowe i centralne.
W budynku instalacja elektryczna,
wodociągowa i kanalizacyjna.
Budynek wymaga kapitalnego remontu.
Budynek figuruje w gminnej ewidencji
zabytków Gminy Budzyń.
Brak aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego nieruchomość znajduje się
jako teren zabudowany, w tym
produkcyjny.

Cena wywoławcza
nieruchomości
zł.

Forma zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi
na podstawie art. 37 ust. 1 i 38
ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.)
- przetarg ustny
nieograniczony

119.000,00 zł
zwolniona
z podatku VAT

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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Cena nieruchomości zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Budzyń, dnia 12 września 2017 r.
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