
Wójt Guriny żytno
pow' rodomszczoński

Żyno. dnia 02.07.2013 r'

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaĘ'

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ŻI sierpnia 1997r'

o gospodarć" nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 102 poz' 651. z 2010t' z późn'

"ń), 
^ wojt Gminy Zytno podaje do publicznej wiadomości wykaz

.rieiuchomóści przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego

Gminy.
I.

l. Nieruchomość oznaczona numerem działki nr 1|2214| opow' 0'0984 hą
w miejscowości Żyno. gmina Żyno.
Przedmiotowa działka położona była na terenie omaczonym symbolem

23 MN' UR, UH tereny mieszkalnictwa rodzinnego niskiej intens1'wności

zabudowy z usfugami nieuciĘliwymi.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Zytno, przedmiotowa działka predysponowana jest pod zabudowę

mieszkaniową.
Działka leży na nowym osiedlu budownictwajednorodzinrrego przy ulicy
Cmentarnej, w sąsiedawie jest realizowana zabudowa mieszkaniowa'

Atrakcyjność dobra (osiedle mieszkaniowe). Teren działki jest dość równy'

$unty ńie są uż}tkowane, na działce występuje pas zadrzewienia

lochódzący z samosiewq (bez wartości użytkowej), stan zagospodarowania

- średni.
ParameĘ techniczne: powierzchnia i szerokośó - dobra, kształt prostokątny'

Nieruchomość leĄ przy ulicy Cmentamej, która posiada nawierzchnię

asfaltową i jest uzbĄona: w linię energetyczną i telefoniczną oraz wodociąg
gminnY.

2. Śtan prawny działki uregulowany jest w Księdze wieczystej
Nr KW PT lR./00059990/1.

3. Cena w1tvoławcza: - 16'7Ż8.00 zl (słownie: szesnaście tysięcy siedemset

dwadzieścia osiem złoĘch) + 23 % podatku VAT.

.

1. Nieruchomość omaczona numerem działki rrr l1'Ż2l42 o pow.0'0986 ha'

w miejscowości Żyłno- gmina Ż5'tno.

Przedmiotowa działka położona była na terenie omaczonym symbolem
23 MN, UR' IJH tereny mieszkalnictwa rodzinnego niskiej intensyłvności



2.

3.

zabudowy Z usfugami nieuciążliwymi.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gmlny Żytno, przedmiotowa działka predysponowana jest pod zabudowę

mieszkaniową.
Działka leży na nowym osiedlu budownictwa jednorodzirmego przy ulicy
Cmentamej, w sąsiedztwie jest realizowana zabudowa mieszkaniowa'

Atrakcyjnośó dobra (osiedle mieszkaniowe). Teren działki jest dość równy'

gunty nie są uŻ}tkowane, na działce występuje pas zadrzewienia 
-

lochódzący z samosiewu, (bez wańości użytkowej)' stan zagospodarowania
'średni.
ParameĘ techniczne: powierzchnia i szerokość _ dobra, kształt prostokątny'

Nieruchomość leży przy ulicy Cmentarnej, która posiada nawierzchnię

asfaltową i jest uzbĄona: w linię energetyczną i telefoniczną oraz wodocĘ
gminny.
Śtan prawny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej
Nr KW PT I tu00059990/1.
Cena w}łłoławcza: - 16.7ó2,00 zl (slownie: szesnaście tysięcy siedemset

sześćdziesiąt dwa zlote') + 23 7o podatku VAT.

III.

1. Nieruchomość oznaczona numerem działki nr 1 122143 o pow. 0,0948 ha,

w miejscowośc i Żyno. gmina Żyno.
Przedmiotowa działka położona była na tetenie oznaczonym symbolem
23 MN, IIR, (JH tereny mieszkalnictwa rodzinnego niskiej intensyłvności

zabudowy z usfugami nieuciązliwymi.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Ż1tno, przedmiotowa działka predysponowana jest pod zabudowę

mieszkaniową
Działka leży na nowym osiedlu budownictwa jednorodzinnego przy ulicy
cmentarnej, w sąsiedztwie jest realizowana zabudowa mieszkaniowa'
Atrakcyjność dobra (osiedle mieszkaniowe). Teren działki jest dość równy'
grunty nie są uż}'tkowane, na działce występuje pas zadrzewienia
pochódzący z samosiewq (bez wartości użytkowej), stan zagospodarowania

średni.
ParameĘ techniczne: powierzchnia i szerokość - dobrą kształt pfostokątny.

Nierucbomość leży przy ulicy Cmentarnej, która posiada nawierzchnię
asfaltową i jest uzbĄona: w linię energetyczną i telefoniczną oraz wodociąg
gminny.

2. Stan prawny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej
Nr KW PT 1R/00059990/1.

3. Cena wywoławcza: - 16.l!6,00 zł (slownie: szesnaście tysięcy sto szesnaście

zlotych) + 23 7o podatku VAT.



Wykaz naleĘ wywiesió na tablĘ ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Żynie w okesie od 0Ż.07.2013 r. do 25.07 'Ż0l3 r.
oso_by, ktorym przysługuje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomości na

podstawie ań. 34 ust. 1 pkt.l i 2 powołanej na wsĘpie ustawy, winrry złoż7ć

wniosek w tut. Urzędzie w terminie do dnia 19.08'2013 r.
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