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WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

li

2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 102 poz' 651 z20|0r. z późn. zm.),
Wójt Gminy Z1tno podaje do publicmej wiadomości lłykaz nieruchomości
przezraczonych do sprzedd\ z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.
Na podstawie ań. 35 ust.

I.

1. Nieruchomość oznaczona numerem działkj lu 313 o polvierzchni 0,26 ha w miejsco'vości
Ewina. gmina Z)4no.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarc\ł,'ania PŻestrzen'rego Gminy Żytno
przedmiotowa działka o nr erł'id. 313 położonajest w części w strefie o najniżsŻ},.n
.eżimie ochlony środolviska kulturowego oznaczony symbolem oS_ teren zurbanizolvany
na głębokościok. 50 m. Tereny zai łesto\,vane tr.Vvale i zulbaniŻowanę dla potzeb
infrast-uktury społecznej (budownict1vo zagrodo\ł€, jednolodzinne' letniskowe, usfugi
i gastrono.nia). Pozostała częśćPołożonajest w stlefie o śrcdnim rcżimie ochrony
środowiska prz1.rodniczego oznaczonego symbolem To _ tereny uż}tków leśnych
i rolnych o słabych ldasach bonitacjj z istnieja3ym rozproszonym osadnictlvem.
Działka położonajest poza obszaręm Natura 2000'
Nieruchomość ieży lv środkolvejczęści obrębu Ewina, przy drodze grrrntowej (drodze
przez !vieś), pośród terenów zabLrdowanych na cele zabudowy mieszkaniovej
jednorodzinnej i zagrodowej olaz giuntów rolnych.
Dostępność komunikacyjna: średnia- dojazd drogą glunto\ł'ą o nar.vierzchni
nieutwardzonej. uzblojona w linię elektryczna' i wodociąg.
KsŻałtnieregulamy(tńjkąt)'po\łierzchnia dobrą sŻerokośćdobla'
atmkcyjność/lokalizacja na cele zabudor,ly mieszkaniolvej/ letniskor,vej: - dobra.
Na działce występuje zadrzewienie pochodzące z samosier,lu (bez waltości użytkowei).

2.

Stan

prałny działki uegulowanyjęst

!v KsiędŻe więczystej Nr

Kw PTlR70oo59jo3/1'

3. wartośćrynkol,va wlcenionej nieruchonrości o polvierzcbli 0,26 ha stanowi surnę
ryŃo\ł'ej jej częścio charakterze budowlanym oraz częścio chalakterze rolnym.
'vańości
cena \łlĄ\,'ołavr'cza nieruchomości wynosi zatem: 10.130,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy
sto trzydzieści złotych),

w t)-'m:

wartośćgruntu budołvlanego 1 000 m2 lvynosi 7.970,00 zI. + 23 o^vAT'
\ł'ańośćgruntu iolnego _ 0,l6 ha łynosi 2.l63,20 zł' czyl|2.I6D,00zl.

II.

1. Nicruchomość oznaczona numęrem działki nr 539 o powierzchni 0,18ha
rł llliejscowości Mala Wieś,gmina Żytno.
Zgodnie z obowiązującym studium Uwarunkowań i Kierunłów Zagospodarowania
Pt'zestrzennego Gminy Z}.tno, przędmiotowa działka o nr ewid. 539 połozonajest w strefie
o najDiższym reŻimię ochrony środowiska kulturowego _ teren zulbanizowany. Tereny
zainwestowane trwale i zubanizowane dla potrzeb infrastruktuly społecznej
(blLdo\łnictwo Żagrodowe, jednorodzinne, letniskowe, usługi i gastionomiaj'
Działka położonajest poza obszarem Natura 2ooo'
Działka łr 539 lezy w północno _ zachodniej częściobrębu Mała Wieś,przy drodze
Cllltltowej, pośIód tęrenów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowajeónoiodzinna
i Zagrodowa) oraz gruntów niezabudowanych i rolnych.
Bczpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią:
o.l 1ólnocy: droga grunto$a / dloga gminna.
od zachodu: nieruchomośćgruntowa niezabudowaną'
oL] wscl]odu: nieruchomośćgluntowa zabudowana,
ocl południa: rów szerokości 3 m.
Dostępnośćkomunikacy.jna: śIedniadojazd od szosy Zyłno Kobiece Wielkie drogami
Gruntowymi. wyposażenie w infrastrukturę techniczną: droga o nawierzcbni
nioutwardzonej, uubrojona w linię elęktryczną i wodociąg. Kształt regulamy (zbliżony
do
pl1)stokąta), powierzchnia _ dobra, szerokość_ dobla., atakcyjność/ lokalizacja
na cile
zabudowy mieszkaniowej: średnia'

.

Slan prawny działki ulegulowanyjest w Księdze Wieczystej Nr

Kw

PTlR/ooo87o11/o.

. Ccna wywoławcza 13.500,00 zl. (sło\łnie: trŻynaściętysięcy pięćset złotych),
lym:
\\a{ośćgruntu budowlanego _
\Ą

1 800

m, wynosi 13.500 zl. + 23 7o

vAT.

'Nykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w
Zylnie w okresie od 07.03.2014 r. do 31.03.2014 r.

Osoby, którym plzysfuguje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie aft. 34 ust. 1 pkt.l i 2 powołanej na wstępie usta.,ły, winny złożyć
wniosek w tut. Urzędzie w terminie do dnia 22.04.2014 r.
1/
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