
Wójt Gnriny żytno
po'l'Y' Iodomszc2ońskj

Zytno, dnia 07.05.2013 r.

GN.6840.4.20l3.AŁ.

oG Ł o s Z E N I E

wójt Gminy Żytlo ogłasza przetarg ustny 
'nieogTnic:ony 1 snlgĘ

nieruchońości połozóne.j w miejscowości Grodzisko, gmina Zytno stanowlące]

Mienie Komunalne GminY.

Na podstawie ań. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
_21 _ 

sierpnia 1997 r'

., o.'"rr.lrla'rce nieruchomościami /Dz.U.Nr l02 poz. 65l Z 20l0 r./tekst jednolity/

"J' ń""p.*ąa'.nia Rady Ministrów Ministrów z dnia 14 września 2004 r' w

.piu*i" Jpo*!" itrybu irzeprowadzania przetargów or'a1-ro_!owań na zbycie

n'ieruchońości /Dz.u.N. )oz poz- 2108 ' żoo4 t' i Dz'U'Nr 55 poz'450 z 2009

..7'wjii__ c-*r"y żytno ogiu",u pŹetarg na zbycie nlżej wymienionej

nieruchomości:

l. Położenie:
Grodzisko , ff mapy _ Ż, gmina Zyno'

II. Powierzchniadziałki:
dz. nr 636 - o Pow. l,40ha'
tj. R v _ 0,77ha, R VI - 0'05 ha, Ł M_ 0,05 hą PS V _ 0'53ha'

Ń byłym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Z}tno

prz"fńioio*u a"iuiLu nr 636 położóna była na tererrach oznaczonych

iv.tor"m nz - łąr.i i pastwista oraz R - uprawy polowe i ogrodnicze'

ó'iJtu * olo p"iozona jest w strefie terenów otwartych o wysokim

iJ.i" o"tt.ony S.odowiika przyrodniczego oznaczony symbolem TD-

"to.y.t"- 
t*ii^"y z dolinami izecznymi' Tereny potencjalnie zalewowe'

pi".ó.;ot"rn sprzedazy jest nieruchomość gn:ntowa niezabudowana' na

obrzeżach wsi Grodzisko, w poblżu wsi Modła, należącej do obrębu

Grodzisko, przy drodze o nawierzchni asfaltowej, wzdhz której przebiega

'i"t 
*.a""ńŃą prowadzącej do Borzykowej, Pukarzowa i Maluszyna

.r- i^:ą"":7aą"*nie z drógą Święta Anna-Koniecpol'.w sąsiedztwie

t".eno* -t''y"ł,, L śnych ołi przennczonych pod zabudowę letniskową'

Ńa działkę ń o:o o pó*. l,40-ha jest zawarta umowa dzierżawy na okłes

do 31.08.2015 r.



III. oznaczenie Księgi Wieczystej :

stan prawny działek uregulowanyjest w Księdze Wieczystej
Nr KW PT 1W00074639/4.

IV. Cena w1volawcza nieruchomości wynosi: 33.000'00 zł.
/slownie: trrydzieści trry tysiące zlotych/.

- o wysokości postąrienia decydują uczestnicy przetargu ztyr^, że
postąrienie nie może wynosić mrriej niż l oń ceny wylroławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych 330'00 zł.

V. Przetarg odbędzie się dnia 10.06.2013 r. o godz. 10oo w Urzędzie Gminy
w Żytnie pok. nr 8.

VI. Warunkiem udziału w przetargu jest r płacenie wadium w wysokości
5.000,00 zł. w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy w Zytnie lub na konto
B.S. Zy'tno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004 w terminie do dnia
04.06'Ż013 r. lwłączniel.
Wadium nie podlega zwrotowi w pr4padku gdy:
- osoba ustalonajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie do zawarcia umowy kupna.

\rII. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu' 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. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Granice nieruchomości nie będąwznawiane na koszt Urzędu.

X' Wylicytowana na|eżność za działkę płatna jest przed spisaniem Aktu
Notarialnego.

XI. Z waznych powodów organizator może odwołać przetarg, a informacja
ojego odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.

XII. Dodatkowe informacje o przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ż1tnie pok. nr 8 w godzinach
pracy Urzędu. 
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