
Wojt Gminy Budziszewice
oglasza przetarg

na sprzedaz nieruchomosci rolnej
polozonej w miejscowosci Nowy Jozefow, gmina Budziszewice

pow. tomaszowski woj. lodzkie
Forma przetargu: ustny nieograniczony

Stanowi^cej wlasnosc gminy oznaczonej w obr?bie geodezyjnym Teodorow numerem ewidencyjnym
dzialki: 105 o pow. 0,73ha.
Dzialka 105 ma ksztaft prostokaja o wymiarach 60-75xl60m, teren plaski. Dzialka jest ugorowana,
klasa gleby -Illb, polozona jest po wschodniej stronie drogi powiatowej Budziszewice -
W?grzynowice i oddalonajest od tej drogi o okolo 300m, dojazd do dzialki odbywa si? drog^polna^o
nawierzchni gruntowej (dlugosci 300m) graniczy bezposrednio z gruntami obr?bu Budziszewice. Na
dzialce przy granicy z dzialkq 106/1 wyst?puje 500m2 nieuzytkow ( w postaci nierownosci gruntu od
0,3 do 0,5m porosni?te krzakami.
Dzialki 105 jest ujawniona w ksi?dze wieczystej KW PT1T00069883/3 Sa^du Rejonowego w
Tomaszowie Mazowieckim w ktorej jako wlasciciel zostala wpisana Gmina Budziszewice.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Gmina Budziszewice aktualnie nie
posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego natomiast w Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego dzialka 105 w calosci jest wyla^czona z zabudowy i polozona w
rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Powyzsza nieruchomosc nie sa^przedmiotem zadnych obcia^zeri ani zobowiajzari.
Cena wywolawcza zbywanej nieruchomosci wynosi dla:
-dzialki nr 105- 9 100,00zl (brutto )
Warunkiem przystapienia do przetargu jest wplacenie wadium w wysokosci 20% ceny wywolawczej
z dopiskiem JPrzetarg na dziaike nr.."
dla dzialki nr 105 kwot? 1 820,00 zl
Wadium nalezy wplacic przelewem na konto Urz^du Gminy w Budziszewicach
Nr 78 8985 0004 0040 0400 0055 0006 Powiatowy Bank Spoldzielczy w Tomaszowie Maz.
o/Budziszewice nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2014 r.
Uczestnik przetargu zobowiajzany jest przedlozyc komisji przetargowej dowod wplaty wadium i
dowod tozsamosci.
Wadium 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 posta^pienia ponad cen?
wywolawcza^. Organizator przetargu jest obowicjzany zavviadomic nabywc? nieruchomosci o miejscu i
terminie zawarcia umowy najpozniej w cia^gu 21 dni od dnia rozstrzygni^cia przetargu.
Przetarg na dzialkf nr 105 (obr^b Teodorow) odbedzie sie w dniu 01.08.2014 r. o godz. 12°°
Przetarg odbedzie si^ w sali konferencyjnej przy Bibliotece Urz^du Gminy w Budziszewicach ul.
Jana Chryzostoma Paska 85.
Oferentom, ktorzy nie wygrali przetargu wadium zwraca si? w terminie nie pozniej niz trzy dni od
zamkni?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. , w przypadku przedsi?biorcow lub innych
podmiotow nieb?da^cych przedsi?biorcami odpisem z wlasciwego rejestru, pelnomocnictwo oraz
wszelkie zezwolenia i zgody jezeli na osob? nabywcy sa one prawem wymagane.
Cudzoziemiec biora^cy udzial w przetargu winien 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.



Zaptata za nabywane nieruchomosci musi bye dokonana jednorazowo przed zawarciem
notarialnej umowy sprzedazy.
Wszelkie koszty zwiqzane z nabyciem nieruchomosci (koszty notarialne i sijdowe) ponosi strona
kupujijca.
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 odstqpienia od jego przeprowadzenia bez
podawania przyczyn.


