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Zytno, dnia 01.04.2014 r.

oGŁoszENIE
Wójt Gminy Żstno og}asza przetalg ustny nieograrriczony na sprzedaż

nieruchońości półozlnej w miejsóowości Sudzin, gmina Zy'tno stanowiącej

Mienie Komunalne GminY.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r'

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 102 poz. 651 z2010 r'ltekstjednolity/

ońrirrporrądr"nia Rady Ministrów Ministrów z dnia 14 wześnia 2004 r' w

spru*ie .poso-bll i trybu przeprowad zania przetargów oraz rokowań na zbycie

nierochońości lDz.i.Nr zo7 poz. 2\08 z 2004 r. i Dz'U'Nr 55 poz'450 z 2009

r./ Wóit Gminy Żylno og1asza przetarg na zbycie liżej wymienionej

nieruchomości:

I. Położenie:
Sudzin, nr mapy _ I, gmina Żytno.

II. Powierzchnia działki:
dz. nr 106 - o Pow. 0,82 ha,

tj. RVI - 0,58 ha,
Ls VI - 0,24 ha.

W Studium Uwarunkowń i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Ż1tno przedmiotowa działka o nr ewid' l06 położonajest w strefie

terenów ótwartych o wysokim reżimie ochrony środowiska prąT odniczego

oznaczonych symbolem TD - ekosys tem zvłiązany z dolinami rzecznymi '

Na działĘ nie wydano decyzji o warunkach zabudowy'

Działka połoŻona jest poza obszarem Natura 2000'

Działka nr 106 poiozonajest przy dlodze gruntowej nieutwardzonej'

W działce nr l0ó na powierzchni 0,24 ha występował drzewostan sosnowy'

ale z czasem wskutek samosiewu powierzchnia ta uległa powiększeniu'

pozostała rolnicza część działki nie jest uż1tkowana _ odłóg, teren równy'

suchy.

IIl' oznaczenie Księgi Wieczystej:
stan prawny dziaiki uregulowarry jest w Księdze Wieczystej

Nr KW PT 1RJ00086125/5.



IV. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11'420'0o zł' 
-.

(slownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia złoĘch)'
- o vłTsokóści postąpienia decyduj ą uczestnicy przetargu 

.z 
lym' że

postąlienie nie mozie wynosić mniej niż 1 o/o ceny wywoławczej

z 
'aokągleniem 

w górę do pełnych dziesiątek złotych'

V. Przetarg odbędzie się dnia 05.05 .2OI4 r' o godz' ll" w Urzędzie Gminy

w Z1'tnie pok nr 8.

VI. Warunkiem u działll w ptzetargujest wpłacenie wadium w wysokości

1.000,00 zł. w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy w Żytnie ]ub na konto

a.S. źytno 83 82ó7 ó009 2000 0000 0130 0004 w terminie do dnia

28.04.Ż014 r. lwłączniel'

Wadium nie podlega zwrotowi w pŹypadku gdy:

- osoba ustalonajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez

usprawiedliwienia w miejscu i terminie do zawarcia umowy kupna'

VII.Wadiumwniesionewpieniądzuptzezuczes+n1kaprzetatgn,któryprzetarg
Wygrał' zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości'

VIII. osoby biorące udział w przetargu wilny zapoznać się z przedmiotem

przetargu przed jego rozpoczęciem'

IX' Sprzedaz nieruchomości następuje wg danych ewid"1?"y:h'
Granice nieruchomości nie będąwznawiane na kosŻ Urzędu'

X. Wylic}'towan a naleimość za działkę płatna jest przed spisaniem Aktu

Notarialnego'

XI. Z ważnych powodów organizator może odwołać przetarg' a informacja

o iego odwółaniu zostanń podana do publicznej wiadomości'

XII. Dodatkowe informacje o przemaczonej do sprzedaży nieruńomości
_ ___ 

-ołu ,r'y't ać w Urźędzie Gminy w Z1'tnie pok' nr 8 w godzinach

pracy Urzędu.


