Wojt Gminy Budziszewice
Oglasza II przetarg
na sprzedaz nieruchomosci rolnych
poiozonych w miejscowosci Budziszewice ul. Sadowa, gmina Budziszewice
pow. tomaszowski woj. Lodzkie
Forma przetargu: ustny nieograniczony
Stanowi^cych wlasnosc Gminy Budziszewice oznaczonych w obr^bie geodezyjnym Budziszewice
numerami ewidencyjnymi: 550/19 o pow. 0,1189ha, 550/20 o pow. 0,1190ha,
Dzialki 550/19, 550/20, sa_pok>zone obok siebie i przylegajq. do dzialki nr 550/7 przeznaczonej pod
droge publiczna^ ktora wraz z dzialkami 550/5 i 645/2 stanowi ulic? Sadowa^ polozona^ pomi^dzy
ulicami Osiedlowa^ i Lesna^.
Wszystkie wymienione wyzej dzialki maja^ksztah prostokaj:6w.
Poszczegolne dzialki posiadaja^ dostej) do dzialki oznaczonej numerem 550/7 przeznaczonej pod
drog£, ktory odpowiednio wynosi:
- dzialka nr 550/19 - 28mb,
- dzialka nr 550/20 - 28mb.
Aktualnie teren z wydzielonymi dzialkami jest porosni^ty starymi drzewami owocowymi, zgodnie z
art. 83 ust.6 ustawy o ochronie przyrody, wycinka drzew owocowych nie podlega oplacie skarbowej.
Dzialki polozone sq. w terenie niezurbanizowanym w odleglosci okolo 200m od ul. Osiedlowej z
infrastruktura^ (energia, woda, kanalizacja) na pohidnie ul. Sadowa (dzialka 645/2) ( energia, woda,
kanalizacja do przepompowni na dzialce 550/4). Dzialki 645/2, 550/4, 550/7 stanowia^ ci^g drogi ulicy
Sadowej stanowi^cej pola^czenie z ulicami: Osiedlowa^ i Lesna^. Na dzialce 550/7 odcinkiem
dowieziono i rozplantowano gruz-celem utwardzenia jezdni. Uksztahowanie terenu jest korzystne dla
przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej w systemic grawitacyjnym - do przepompowni sciekow (dz.
550/4).
Dla obszaru lokalizacji dzialek powstalych z podziahi dzialki 550/6 i dla dzialki 550/7 zostal
opracowany Plan Miejscowy obowia^zuja^cy od 06.07.2012 r. przedmiotowy teren jest oznaczony
symbolem 8MN, ktory zaklada wyposazenie projektowanych terenow do zabudowy mieszkaniowej w
sieci: energetycznq, wodoci^gowa^ i kanalizacyjna^. Projektowana 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).
Obecnie Gmina Budziszewice wykonala projekt przyla^cza wodoci^gowego dla catej ulicy Sadowej to
jest od ulicy Osiedlowej do Lesnej. Wykonanie wodoci^gu zostalo podzielone na dwa etapy: I etap od
ulicy Osiedlowej do dzialki nr 550/18, II etap od dzialki 550/19 do ul. Lesnej.
Dla nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy prowadzona jest KW PT1T/0007906/9
Powyzsze nieruchomosci nie sa^ przedmiotem zadnych obcia^zen ani zobowia^zan.
Cena wywolawcza zbywanej nieruchomosci wynosi dla:
-dzialki nr 550/19- 15 800,00zl + 23 % podatek VAT
-dzialka nr 550/20-15 800,00z» + 23 % podatek VAT
Warunkiem przystapienia do przetargu Jest wplacenie wadium w wysokosci 20% cenv wywolawczei
na kazda pozycje przetargowa oddzielnie z dopiskiem ,,Przetarg na dzialke nr.."
dla dzialki nr 550/19 kwote, 3 160,00 zl
dla dzialki nr 550/20 kwote. 3 160,00zl
Wadium nalezy wplacic przelewem na konto Urz^du Gminy w Budziszewicach
Nr 78 8985 0004 0040 0400 0055 0006 Powiatowy Bank Spotdzielczy w Tomaszowie Maz.
o/ Budziszewice nieprzekraczalnym terminie do 24.11.2015 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 postapienia ponad cen?
wywolawcza^. Organizator przetargu jest obowiajzany zawiadomic nabywc? nieruchomosci o miejscu i
terminie zawarcia umowy najpozniej w ci^gu 21 dni od dnia rozstrzygni^cia przetargu.

