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oGŁoszENIE

Wójt Gminy Żytno oglasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości położonej w miejscowości Zyt'no' gmina Z}łno stanowlące1

Mienie Komunalne GminY.

Na podstawie axt. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia Ż| sierpnia i997 r'
o go.podu."" nieruchomościami /Dz'U'Nr lO2 poz' 65l z 2010 r'l tekst

.i"aioriv oraz kozporządzenia Rady Ministrów z 
. 
dnia 1 4 września 2004 r' w

ip'urvi" .po.ouu i irybu-p.zep.owa dzania plzetargó\T -_9:Ł'o|o*3" 
na zbycie

n'ieruchomości loz.u.Nr zol poz. Ż108 z 2o04 r' / Wójt Gminy Zytno o$asza

przetarg na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

I. Powierzchnia działki :

dz. nr 1'1Ż2153 - o pow. 0,0882 ha

RV - 0,0882 ha.

II. Położenie:
Żytno, nr mapy '2, gmina Żytno.
pizeamiotowa aziałń połozóna była na terenie oznaczonym symbolem

i:_Ń, un, uH _ te.eny mies"kalnictwa rodzinnego niskiej intensywności

zabudowy z usługami nieuciążliwymi'
W Studium Uwńnkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Żytm.,, przedmiotowa działka predysponowana jest pod zabudowę

mieszkaniową.
Dziaka|eŻy w Żylnie, na nowym osiedlu budownictwa jednorodzinnego'

przy drogach g',.,ntowych (ułic bez nazrł7). w sąsiedztwie działek
't,rdo*lńy"b-* tezpóśrednim sąsiedźwie jest realizowana zabudowa

mieszkaniowa.
łtrakcyjnose dobra (osiedle mieszkaniowe)' Teren nieruchomości jest dość

'o*ny, i*nty ni" .ąuż}tkowane' na części działki ( w głębi od drogi)'

*y'Ęńó" 
"ubr""*iónie 

pochodzące z samosiewr:" ( głównie brzozy'

.po'udyó'ni" sosny, w całości bez wańości uŹ}tkowej)' stan

zagospodarowania - średni.



ParameĘ techniczne:
ksaałt _ prostokątny.

powierzchnia i szerokość działki- bardzo dobre'

Nieruchomość leży przy drodze gruntowej, uzbrojonej w wodociąg gminny.

III' oznaczenie Księgi WieczysĘ:
stan prawny działki uregulowanyjest w Księdze Wieczystej
Nr KW PT1PJ00059990/1.

IV. Cena wywolawcza nieruchomości wynosi: l4.550'00 zl.
(slownie: czternaście Ęsięcy pięćset pięćdziesiąt zlotych )
+ 23 7o Podatku VAT.

- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, Z tym że

postąlienie nie może wynosić mniej nD 1olo ceny wy'woławcĘ,
ż zaokrągłeniem w górę do pełnych dziesiątek Złotych - 146,00 zł'

V. Przetarg odbę&ie się dnia 10.06.2013 r. o godz. 12oo w Urzędzie Gminy
w Żynie pok. nr 8.

VI. Warunkiem udziału w przetargu jest wfacenie wadium w wysokości
2.0O0,O0 zł. w pieniądżu, w kasie Urzędu Gminy w Ż}tnie lub na konto

B.S. Zyno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004 w terminie do dnia

04.06.2013 r. lwłącznie /.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- osoba ustalonajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez

usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy kupna'

VII. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetaxgu, który
Przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości'

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

przetargu przed jego rozpoczęciem.
IX. Śprzedź nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Granicę nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Urzędu.

x. wylicytowana należność za działkę płatna jest przed spisaniem Aktu
Notarialnego.

XI. Z waźnych powodów organizator może odwołać przetarg, a informacja

o iego odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.
XII. ńdatkowe informacje o przeznaczonej do sprzedazy nieruchomości

można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żytnie pok. nr 8 w godzinach
pracy Urzędu' 
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