
Wóit 8niny żltnu
'Ótr fnn._sz.Ż.'ńskl . Ż}tno, dnia 07.l0'2014 r.

WYKAZ
nieruchomości p rzeznaczony ch do sprzedaży.

Na podstawie ań. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997r'o
gospodarce nieruchomościami (tj' DZ.U. Nr 102 poz. 65I z2010r' z późn' zm.),
Wójt Gminy Z1tno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzed,aży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

L

l. Nięruchomość oznaczona numerem działki nr 251 o powieŻchni 0,08 ha\ł miejscowości
Łazów, gmina Z}'tno'
Bmk miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego' Według obowiązującego
studium u\łarunłowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyłno.
na podstawie uchwały Nr XVII/I03/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. Rady Gminy Z}'tno,
przedmiotowa działka o nr ewid. 251 położonajest w strefie tgręnów otwMych o wysokim
reżimie ochrony śIodowiska przyrodniczego oznaczony symbolem TD - ekosystem
związany z dolinami rzecznymi'
Na działkę nie lrrydano decyzji o waruŃach zabudorł1'
Działka połozonajest poza obszarem Natura 2000'
Działkaptzeznaczona pod zabudowę, ma kształt wąskiego prostokąta' od wschodu
przylega do działek zabudowanych budynkami j ednorodzinnymi' od strony północnej
do drogi, od zachodniej do gruntów niezabudowanych, od południowej do rowu'
Tęren działki jest .ówny ze spadkiem w kierunku południowym, podzielony rcwem'
Uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg'

2. Stan prawny działki uregulowanyjest w Księdze wieczystej Nr KW PT1fu00060596/9'
3. wańość rynkowa Wycenionej nieruchomości o powierzchni 0,08 ha, stanolvj sumę

wańości jej części o charakterze budow1anym oraz części o charakterze rolnym.
Cena uTwoławcza nieluchomości wynosi 3.380'00 zl. (słownie: tizy tysiape trzysta
osięmdziesiąt złotych)'
w tym:
\łartość gruntu budowlanego wynosi 2'960,00 zł' +23yoyAT,
\łańość gruntu rolnego - wynosi 420'00 zł'

It.

1. Nieruchomośc oznaczona numerem działki nr 555 o powlerzchni 0,24 ha, połoŹona
w obrębie Mrlusz; n - miejsco\\ ośc Kąt]. grn ina ./}łno'
Brak miejscowego planu zagospodarowania przeshzennego' według obowiąującego
studium uwarunkolvań i kieruŃów zagospodatowania przestrzemego Gminy Zyłno.
na podstawie ucl]Wały Nr XVIV103/2000 z dnia l4 klvietnia 2000 r' Rady Gminy Żyno.
przedmiotowa działka nr 555 położonajest w stręfię telenólv otwaltych o \łysokim
reżimie środowiska przyrodniczęgo na telęnach oznacŻonych symbolem TD ekosystem
związany z dolinami rzecznymi /tereny potęncjalnie Żalewowe/.
Na działkę nie llry_dano decyzji o warunłach zabudowy.



Działka polozonl je't poŻa obszarem \alura ż000'

ó'i"ii" il" tr'*li p,ostokątc. SąsiedŻtwo nieruclronrości stanowi zabr'idowa zagrodowa'

* .i.*i"iti"l 
"ar.gł"ści 

ciek wodny. Na nieNchoności znajdują się ruiny budyŃu

nlie;;'k;i."e"' do k"rych dostęp je;t uhudrriony' z powodu zakrzaczenia wokół budyŃu'

i"'""_J"iJii:*, "i"ró.'''y, 
.kuipu po'ośnięta iLawami' Prz5 clrodze' na'działce znajduje

sii;il;;;;;:iń^y poo.,łojny ł'"*ni"'l ' Siec energetyczna NN przebiega przez działkę

/ukośnie od strony północnej/'
l siun o.o*nvariuili u,.gulo*un1 jestwKsiędzeWiecz1stejNrKwPTlR000803808'
i c"no'u'*ólu'u".o niertlchorności $)llosi q'830'00 zł' rslownie: dzIewlec l)sIęcy

osiemset trzydzieści złotych),
w tym:
\Ąarloic erllnlu btldo\Ąlanego_ rł1nosi 8'470'o0 7l' 2] oo VAT'

waność lruntrr rolnego' rł}'nosi l'j60'00 7l'

lll'

1' Nieruchon]oŚc oznaczona ltunerem działki nr' 272 o powierzchni 1'0il ha

t,, mieiscorłosci Kozie Pole, gnlina Ż1tlro'

Brak miejscowego planu zagospodalowania przestŻentrcgo'
"w"ł"g-1'u"*ń":ą"ego stidiu'n u*alunkowari i kieruŃów zagospodalo\łania

przesrriennego cmin) żyno' na podsta!Ąie Uch\\aly nr XVll l0] 2000

i'J.io ił t-Lt,]iu zob0 i' przedmiotowa działka o nrewid.272 połoŹonajest w strefie

"."** "i*"ny"i' " 
s'edniil rezimie ochony środowiska przyrodniczego' obszar

'.or.'1.)"i' 
p''"'l''".i ' 

konp. gleb o słabych klasach bonitacji z istniejącym rozproszonym

osadnici*em, tercn oznaczony syrnbolem TO

Na działkę nie wydano decyzji o wanrnkach zabudowy'

Dzillka półozona ie"t poza obszaren Nalura:000'
;ilii; il k"'*łl;;"!roĘta' ocl póhrocy i południa przylega do.działekrolnych'

"Ju'"'y '""łl"j"ióJ 
do gruntów z;budowarl1'ch' od wschoclniej 

9:_glYi]:1ł '''"n
Brak uorarł. satnosiew; krzerłów' nie rł)kon)\Ąane '/dbiegl lqro(.::T':11'

';iil;#;;; 
;;i;iii;;;,,ń;^"}jesr'k,iejz'Wiecz1stejNrKwPTlRl000q0555's'

i ćJnu'-*olu".'u l0.óó0'00 zl.lqlo$nie dziesięc t1'ięc) sleścsel 7]ol)'ch)'

Wvkaz należ; rł5wiesić na tablic1 ogłos/eń u budynku Urzędu Gminy u

ŻvLnie u okresie od 07'l0.20l4 r' do 2q'l0'20l4 r'

cLrouu- t torv,r-' przysługuje pielwszeństwo w nabyciu nięruchomości na

"'"j"'"*i. "ri' 
jo'""'' l iri l i2 powołanej na wstępie ustawy' winny Złożyć

rłni.,sek w tut. Urzędzię \^ terminię do dnia 25'l l'20l4 r'


