
Wojt Gminy Budziszewice
Oglasza II przetarg

na sprzedaz nieruchomosci rolnych
polozonych w miejscowosci Budziszewice ul. Sadowa, gmina Budziszewice

pow. tomaszowski woj. Lodzkie
Forma przetargu: ustny nieograniczony

Stanowia_cych wlasnosc Gminy Budziszevvice oznaczonych w obr^bie geodezyjnym Budziszewice
numerami ewidencyjnymi: 550/14 o pow.0,1282ha, 550/15 o pow. 0,131 Ilia, 550/16 o pow.0,1315ha
Dzialki 550/14, 550/15, 550/16 sâ  polozone obok siebie i przylegaja^do dzialki nr 550/7 przeznaczonej
pod droge publicziici, ktora wraz z dzialkami 550/5 i 645/2 stanowi ulice_ Sadowa^ polozonq. pomi^dzy
ulicami OsiedlowaJ Lesna^.
Dzialki 550/15, 550/16 maja^ ksztalt prostok^tow natomiast dzialka 550/14 jest prostokatem o scietym
jednym narozniku ( dzialka przylega do dwoch dzialek przeznaczonych pod droge, na skrzyzowaniu
drog jest sciejy jeden naroznik).
Poszczegolne dzialki posiadaja^dost^p do dzialki oznaczonej numerem 550/7 przeznaczonej pod drog?
na dlugosci:
- dzialka nr 550/14-33mb,
- dzialka nr 550/15-32mb,
- dzialka nr 550/16 -30mb.
Aktualnie teren z wydzielonymi dzialkami jest porosnie_ty starymi drzewami owocowymi, zgodnie z
art. 83 ust.6 ustawy o ochronie przyrody, wycinka drzew owocowych nie podlega oplacie skarbowej.
Dzialki 550/14, 550/15 zostaly wydzielone cz^sciowo na gruntach sklasyfikowanych jako rola klasy
Illb, dla zabudowy w/w dzialek b^dzie wymagana decyzja o wylqczeniu produkcji rolniczej dla
gruntow klasy Illb. W oparciu o art. 12a ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych przysluguje
zwolnienie z oplaty o wyla^czenie z produkcji rolnej powierzchni gruntow do 500m2 pod zabudow?
domem mieszkalnym.
Dzialki polozone s<i w terenie niezurbanizowanym w odleglosci okolo 200m od ul. Osiedlowej z
infrastrukturq. (energia, woda, kanalizacja) na poludnie ul. Sadowa (dzialka 645/2) ( energia, woda,
kanalizacja do przepompowni na dzialce 550/4). Dzialki 645/2, 550/4, 550/7 stanowia. ciaj? drogi ulicy
Sadowej stanowia^cej poh\czenie z u l icami : Osiedlowa^i Lesnq..
Dla obszaru lokalizacji dzialek powstalych z podzialu dzialki 550/6 i dla dzialki 550/7 zostal
opracowany Plan Miejscowy obowia^zuj^cy od 06.07.2012 r. przedmiotowy teren jest oznaczony
symbolemSMN, ktory zaklada wyposazenie projektowanych terenow do zabudowy mieszkaniowej w
sieci: energetyczna^ wodoci^gowq. i kanalizacyjnq, Prqjektowana jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wolnostojajca ( o szczegolowych zalozeniach planu miejscowego mozna uzyskac
informacji w pokoju nr 7 u Pani Moniki Skorzyckiej lub telefonicznie nr 44-710-23-89 w. 22).
Dla nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy prowadzona jest KW PT1T/0007906/9
Powyzsze nieruchomosci nie sq. przedmiotem zadnych obciajzen ani zobowiajzah.
Cena wywolawcza zbywanej nieruchomosci wynosi dla:
-dzialki nr 550/14- 27 000,00 zl (brulto z podatkiem VAT)
-dzialki nr 550/15- 28 000,00zl (brutlo z podatkiem VAT)
-dzialka nr 550/16- 28 200,00zi (brutto z podatkiem VAT)
Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium w vvysokosci 20% cenv wywolawczej
na kazda pozycje przetargowa oddzielnie z dopiskiem ,,Przetarg na dzialke nr.."
dla dzialki nr 550/14 kwot? 5 400,00 zl
dla dzialki nr 550/15 kwote 5 600,00 zl
dla dzialki nr 550/16 kwote. 5 640,00 zl
Wadium nalezy wplacic przelewem na konto Urz^du Gminy w Budziszewicach
Nr 78 8985 0004 0040 0400 0055 0006 Powiatowy Bank SpoJdzielczy vv Tomaszowie Maz.
o/Budziszewice nieprzekraczalnym terminie do 25.06.2013 r.
Uczestnik przetargu zobowiajzany jest przedlozyc komisji przetargowej dowod wplatv wadium i
dowod tozsamosci.



Wad him przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia si? uczestnika, ktory przetarg wygral od zawarcia
umowy kupna-sprzedazy oraz gdy zaden z uczestnikow przetargu nie zglosi postaj^ienia ponad cen?
wywolawcza^. Organizator przetargu jest obowiajzany zawiadomic nabywc? nieruchomosci o miejscu i
terminie zawarcia umowy najpozniej w cia^gu 21 dni od dnia rozstrzygni?cia przetargu.
Przetarg na dzialke^ nr 550/14 odbe^lzie si£ vv dniu 26.06.2013 r. o godz. 11°°
Przetarg na dzialke^ nr 550/15 odbe^Izie si£ w dniu 26.06.2013 r. o godz. II1 5

Przetarg na dzialke. nr 550/16 odbetlzie si£ w dniu 26.06.2013 r. o godz. II30

Przetarg odb^dzie si£ w sali konierencyjnej Urz^du Gminy w Budziszewicach.
Oferentom, ktorzy nie wygrali przetargu vvadium zwraca si? w terminie nie pozniej niz trzy dni od
zamknie_cia przetargu.
Przetarg moze si? odbyc, chociazby zglosil si? tylko jeden oferent spelniaja^cy warunki okreslone w
ogloszeniu o przetargu.
W przetargu moga^ wzia^c udzial osoby fizyczne i prawne. , vv przypadku przedsi?biorcow lub innych
podmiotow niebedacych przedsiebiorcami odpisem z wlasciwego rejestru, pelnomocnictwo oraz
wszelkie zezwolenia i zgody jezeli na osob? nabywcy sa one prawem wymagane.
Cudzoziemiec biora^cy udzial w przetargLi vvinien spelniac warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow jednolity tekst (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz.
1758), na dowod czego zobowiajzany jest zlozyc odpowiednie dokumenty.
Osoby biora^ce udzial w przetargu winny zapoznac si? z przedmiotem przetargu przed jego
rozpocz?ciem. Granice nabywanych dzialek nie b?da^ wznawiane geodezyjnie przez Gmin?.
Poza wymienionymi w niniejszym ogloszeniu nie ustalono dodatkowych warunkow przetargu.
Zaplata za nabywane nieruchoinosci musi bye dokonana jednorazowo przed zawarciem
notarialnej umowy sprzedazy.
Wszelkie koszty zvvii}zane z iiabyciein nieruchomosci (koszty notarialue i si\dowe) ponosi strona
kupuji\ca.
Wszelkie informacje mozna uzyskac w pokoju nr 4 tutejszego Urz?du Gminy lub telefonicznie (0- 44)
710-23-89 w. 27. (Zofia Kotynia)
Organizator przetargu zastrzega sobie mozliwosc odstt^pienia od jego przeprowadzenia bez
podawania przyczyn.


