
Zltno, dnia 30.06.2015 r.

GN.6840.4.20l5.AŁ.

oGŁosZENIE
Wójt Gminy Żytno o$asza pzetalg ust]y nieograniczony na sprzeduŻ

nieruchomości położonej w miejscowości Zytno. gmina Zytno Stanowiącęj
Mienie Komunalne Gminy.

Na podstawie afi' 38 ust'1 i 2 ustawy z dnia. Żl sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościarni /Dz.U.Nr l02 poz' 651 Z 2010 r. /teLst
jednolity/ otaz Rozporządzenia RaĄ Ministrów Ministrów z dnia 14 wrzęśnia
2004 r. w sprawie sposobu i Ębu pueprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości ,Dz.U.Nr 207 poz. Ż108 z 2004 r' i Dz.U.Nr 55 poz'450 z
2009 r./ Wójt Gminy Zyno ogłasza przetarg na zbycie niżej wymienionej
nieruchomości:

I' Położcnic:
Ż1.tno, nr ma Powierzchnia działki:
dz.m 21412 - o pow. 0,0585 ha,
tj. B/R V- 0,0585 ha.
obecnie Gmina Zytno nie clysporruje obowiązrtjącyn planem miejscolvym
zagospodarowania przestrzennego dotyczącym dw działki.
Na działkę u1'dano decyz.j ę o warunl<ach zabudolły Nr PPD ó73 0-29/2014 z dn.ia

18.11.2014 r. na budowę brrdynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z inflastruldurą
techliczną i zjazdu indywidr.ralnego z dIogi gLni lej 1 12029E, ul. Zeronrskiego
o m' ewiden. gruntów 227.
Przeznaczona clo spr'zeclaży Lioruchomość stano$'i nięzabudowaną i niezagospodarowaną,
ptzezlaczonąpodzabudowę działkę gruntu oznaczoną nunerem 21412 o pow' 0,0585 ha.
DŻiałka ma ksztalt wieloboku, bezpośr'ednio przylegającego do ul. stefaDa Zeronrskicgo
i do ul. Marii Konopnickiej (droga wojewódzka). Sąsiedztwo nieruchomości starrowi
zabudorł'a zagrodowa. W ul. Zeromskiego wodociąg i linia energetyczna.

IIl. oznaczenie Księgi WiecŻystei:
stan prarmy działki ur'eglrlowany j est W KsiędŻe Wieczystej
Nr KW PT 1R/00087087/3.

Iv' Cena 'w}.tvolawcza nieruchomości wynosi: .10.840'00 zł.
/słownie: dziesięć tysiłcy osiemset czterdzicści złotych/'

'wartość gruntu budowlanego _ 0'0585 ha
\t nosi 10.8,10.0021. +23 % VAT.

- o wysokości pos1ąpie1ia decydtią rrcuestnicy przeta.gu z tym, Źę
postąpienie nie 1noŻe \łynosić nrniej niż 1 0% ceny w1.woławczej
z zaolcąg]eniem w górę do pehych dziesiątek złotych.



V. Przetarg oclbędzie się dnia 04.08.2015 I. o godz' 12" w Urzędzie Gminy
w Z1'tnie pok. nr 8.

\ l' \\ a 1lnłiem ud,,ia]u \\ pr,/et.,rgu je5l \łTłacen;e $ddiunl $ \Ąy(okosci
1.000,00 zt. w pielriądzu, w kasie Urzędu Gminy w Ź1tnie hń na konto
B.S. Z1.tno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004 w terminie do dnia
29'07.20|5 r. /włącznie/.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku grly;
_ osoba ustaionajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w nriejscu i tenninie do Ża\ł'arcia umorły kupna.

VII. Wadium vmiesione w pieniądzu przez uczestnika pŻętargu, który przetalg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruohomości.

VIII. osoby biorące udŻiał w pluetargu winny zapoŻnaó się z plzedmiotęm
przetalgu pŻed jego lozpoczęciem'

x' s|r/cda/ n;ęruc\omoici nastepuje rłg dan1cl^ erłidenc1jn1ch'
Granice nięruchomości nie będą wznawiane na koszt UŻędu'

x. Wy]ic}'towana należność Za działkę płatnajest przed spisaniem Alitu
Notarialnego.

xI. Z WaŻnych powodów organizatol moŹe odwołać przetalg, a informacja
o jego odwołaliu zostanie podana do pub1icznej wiadomości.

XII. Dodatkolve infonnacj e o pŻeznaczonej do sprzedźy nieruchomości
lnozl.a uz)\kać w Urzędzie Cmin1 rł /yllie pok. llr B rł godzinach
pracy Urzędu.


