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oGŁoSZENIE
Wójt Gminy Żytno ogłasza plzetalg ustny nieograniczony na spŻedaż

nieruchomości położonej w miejscowości Lazów. gmina Z}tno stanowiącej
Mienie Komunalne Gminy.

Na podstawie ań. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r'
o gospodarce nieruchomościarrri /Dz'U.Nr'102 poz.65I z20l0 r.ltekst jednolity/
oraz Rozporządzenia Rady Ministl'ów Ministrów z dnia 14 września 2004 r' w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U'Nr 207 poz.2108 z 2004 t. i Dz.U.Nr 55 poz'450 z Ż009
I./ Wójt Gminy Żytno ogłasza plzętarg na zbycie niżej wymienionej
nieruchomości:

I. Położenie:
Lazów. llr lnap; 2. gmina Zyrno'

I]. Powierzchnia działki:
dz. nr 251 - o pow. 0,08 ha,
R V - 0,02 ha, Ps IV 0,05 ha, PS V - 0,01 ha.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestŹennego.
W byłym p1anie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zytno,
przedmiotowa działka nr 251 położona była na terenach oznaczonych
symbolem 5MR zabudowa zagrodowa' na głębokości 50 nretrów
olaz RZ łąki i pastwiska.
Według obowiązującego studiun uwarunkowań i kierunkórł'
zagospodarowania przestrzennego Ctniny Zytno. na podstawie uchwały
Nr XVII/I03/2000 z dnta ).4 kwjetnia 1000 r. Rady Grniny Zytno,
w/w działka położona jest w stlefie terenów otwanych o wysokiln reżilnie
ochlony śr'odowiska pzyrodniczego oznaczony symbolenr TD - ekosystem
ztł iązan5 z dolinami l'zecznymi.
Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Działka połozona jest poza obszarem Natura 2000.
Działka przeznaczona pod zabudowę ma kształt wąskiego prostokąta'
od wschodu przylega do działek zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi, od stlony północnej do dlogi, od zachodniej do gruntów
niezabudowanych, od południolvej do rowu.
Tel'en działki jest równy ze spadkiem w kierunku południowym, podzielony
lowem. Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg'



III' oznaczenie Księgi Wieczystej:

]l,n.P-rulvny dzialki uregulowany jest w Księdze WieczvsteiNt KW PT IR/000Ó059ó/9.

IV. Cena wywolawcza nieruchomości wynosi: 3.380,00 zł.(slownie: trzy tysiące trzysta osiemjziesiat zlofvch l.
w Ę'm: wartość gruntu budowlanego - ioo mi 

-_"

wynosi - 2.960,00 zl. + 23 o/o yAT.
$artość gruntu rolnego _ 400 mż
wynosi _ 420,00 zl.

- o tl5sokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z lym, żepostąlienie nie moŻe uynosić mniej niz r y"..i'y *y'i"l"'^i.^l
z zaokrąlenienl w górę do peln1 ch'aziesiąr.ł rńryJt'. 
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V. Przetarg odbędzie się dnia 12.oI.2015 r.. o godz. 12.. w Urzędzie Gminyw Zytnie pok. nr g.
VI. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

109.0'9 
Ż ''r pieniądzu. * ka.ń urzędu C.;i;ż;;;"'juurnu Lon,oB'S. Zyno 8J 82ó7 0009 2000 00000l]0 ooóą "ll,-ini. io onl"05.0 1.20l 5 r' /włącznie/.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- osoba ustalonajako nabywca nieiucńmościnie stawi się bezusprawiedliwienia w miejscu i termjnie do 

'u*u..iu 
uńo'*"y t upnu.

Vll. Wadium wniesione w pieniądzu ptzez ucŻestnika przetargu, któIy przetarg_ wygral. za\icza się na poczet cen1 nabycia nieru.ho,noścT,
VIII. osoby biorące udział w przetargu winny zapornue ,li'"po"a*io,".przetargu przed jego fozpoczęcIem.IX. SprzedaŻ nieruchomości naslępuję \Ąg danych ewidenct invch

. ' Granicę nieruchomości nie bęJą wzni*iń 
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Zostanie podana do publicznej wiadolności'/\rt. rruuatKowe lnlormacJe o przeznaczonej do sprzedaŻy nieruchomoscimożna uzyskać w Urzędzie Gminy '' Żytn]e pok. 

"i,s 
;;.l;t"*l'pracy Urzędu.


