Zarzqdzenie Nr 50/2012
Wojta Gminy Budziszewice
z dnia 29.10.2012r.
w sprawie: przetargu na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych polozonych w
obrejjie geodezyjnym Budziszewice przy ul. Sadowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 w zwi^zku z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963; Nr 155 poz.
1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64 poz. 341; Nr 115, poz. 673, Nr
130, poz. 762; Nr 106 poz.622; Nr 135, poz. 789; Nr 129, poz.732, Nr 187, poz.1110, Nr 163,
poz. 981; Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. poz.908), § 8 Rozporzajdzenia Rady Ministrow z dnia
14 wrzesnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowafi na
zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55 poz.450), uchwaly
Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Budziszewice z dnia 25.09.2012 r. w sprawie wyrazenia zgody
na zbycie nieruchomosci gruntowych niezabudowanych polozonych w obr^bie Budziszewice
oznaczonych numerami dzialek; 550/14, 550/15, 550/16, 550/17, 550/18, wymienione dzialki
stanowi^ce wlasnosc gminy Budziszewice,
§ 50 Regulaminu Organizacyjnego Urz^du Gminy w Budziszewicach ( Zarzajdzenie nr 3/2011
Wojta Gminy Budziszewice z dnia 25 stycznia 201 Ir.)
zarzi|dzam co nastfpuje:

§1
1. Oglosic przetarg na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych stanowiajcych wlasnosc
gminy Budziszewice:
dzialka nr 550/14 o powierzchni 0,1282ha polozona w obr^bie
geodezyjnym Budziszewice,
- dzialka nr 550/15 o powierzchni 0,131 lha polozona w obr^bie
geodezyjnym Budziszewice,
dzialka nr 550/16 o powierzchni 0,1315ha polozona w obr?bie
geodezyjnym Budziszewice,
dzialka nr 550/17 o powierzchni 0,1408ha polozona w obr^bie
geodezyjnym Budziszewice,
dzialka nr 550/18 o powierzchni 0,1226ha polozona w obr^bie
geodezyjnym Budziszewice,
2. Forma przetargu: ustny nieograniczony.
3. Data igodzina przetargu 30.11.2012 r. godz. 11°°
4. Miejsce przetargu — Sala konferencyjna Urzedu Gminy w Budziszewicach.
§2

Ustala si? nastejnrja^ce warunki przetargu :
1. Cen? wywolawcza^ dla poszczegolnych dzialek ustala si? na kwot? (brutto):
dla dzialki 550/14 - 27000,00zl (wadium ustala sie w kwocie 5400,00zl)
dla dzialki 550/15 - 28000,00zl (wadium ustala sif w kwocie 5600,00zl)
dla dzialki 550/16 - 28200,00zl (wadium ustala sie w kwocie 5640,00zl)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

dla dzialki 550/17 - 30200,00z! (wadium ustala si? w kwocie 6040,00zt)
dla dzialki 550/18 - 26300,00zl (wadium ustala sie w kwocie 5260,00/1)
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wplacenie wadium.
Wadium ustala si? w wysokosci nie przekraczaja^cej 20 % ceny wywolawczej.
Wadium nalezy wniesc:
w gotowce na rachunek bankowy,
najpozniej w dniu 28 listopada 2012 r.
Wadium wplacone przez oferenta, ktory przetarg wygrai zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia, zas pozostalym uczestnikom zostanie zwrocone nie pozniej niz przed
upiywem trzech dni po zakonczeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Budziszewice w przypadku gdy osoba, ktora przetarg
wygrala uchyli si? od zawarcia umowy kupna - sprzedazy.
Zastrzega si? prawo odstapienia od przetargu.

§3
Ogloszenie o przetargu z uwzgl?dnieniem postanowien niniejszego zarzajdzenia oraz
wymogow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ft. j. Dz. U.z
2010 r, Nr 106 poz. 675 ze zm.) i przepisow Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 14
\vrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na
zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 ze zm.) zostanie podane do
publicznej wiadomosci najpozniej do dnia 30.10.2012 r.
§4

1. Dla przeprowadzenia przetargu powoluje si? Komisj? Przetargowa^ w skladzie:
1) Kotynia Zofia - Przewodniczqca
2) Jarecka Alina - Czlonek
3) Skorzycka Monika - Czlonek
2. Komisja przeprowadzi przetarg w sposob okreslony w Rozporzajdzeniu Rady
Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci stanowia^cych wlasnosc Skarbu
Panstwa lub wlasnosc jednostek samorzajdu terytorialnego.

§5
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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