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oGŁoSZENIE
Wójt Gminy Żytno ogłasza plzetalg ustny nieograniczony na sprzedaŻ

nięruchomości położonej w miejscowości Kozie Pole, gmina Zytno stanowiącej
Mienie Komunalne Gminy.

Na podstawie aft. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 102 poz. 65I zŻ0|0 r./tekst .iednolity/
ofaz Rozpolządzęnia Rady Ministrów Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nięr'uchomości Dz.U.Nr Ż07 poz' 2108 z 2004 r. i Dz.U.Nl 55 poz.450 z 2009
r./ Wójt Gminy Żytno ogłasza plzetaĘ na zbycie niżej wymienionej
nieruchomości:

I. Położęnie:
Kozie Pole. nr mapy - l. gmina Zyrno.

II. Powięrzchnia działki:
dz. nr 212 - o pow. 1,04 ha,
tj. R VI b 0,09 ha, RV- 0,90 ha, S,&. V-0,05 ha.
Brak n.riejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W byłym planie zagospodalowania przestrzennego Gminy Zytno,
przedmiotowa działka nr 27Ż położona była na terenach oznaczonych
syn.rbolem R grunty rolne.
Według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennęgo Gminy Zytno, na podstawie Uchwały
Nr XVII/]03/2000 z dnia l4 kwietnia 2000 r. Rady Grrriny Żytno, w/w
działka nr 27Ż położona jest w stlefie telęnów otwaftych o średnim reżimię
ochrony środowiska przyrodniczego, obszar rolniczej plzestfzeni
z kompleksem gleb o słabych klasach bonitacji z istniejącym r.ozpl-oszonym
osadnictwem, teren oznaczony symbolem TO.
Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Działka położonajest poza obszaren Natura 2000.
Działka nra kształt prostokąta. od północy i południa przylega do działek
rolnych, od strony Zachodniej do gruntów zabudowanych, od wschodniej
do gr'untów rolnych. Sąsiedawo nieruchomości od stlony zachodniej
stanowi zabudowa zagrodowa głównie dlewniana. otoczenie stanowią
grunty rolne w dużei mietze zabzaczone.



III' oznaczenię Księgi Wieczystej:
stan prawny działki ruegulowany jest w Księdze Wieczystej
Nr KW PT I R/00090555/9.

IV. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.600,00 zI.
(slownie: dziesięć Ęsięcy sześćset zlotych).

- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy plzetalgD z tym, Że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 oń ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych'

V. Przetarg odbędzie się dnia 13.01.2015 r. o godz. 11.. w Urzędzie Gminy
w Zytnie pok. nr 8.

VI. Warunkiem udziału w przetatgujest wpłacenie wadium w wysokości
l.l00'00 zł. w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy w Zytnie lub na konto
B.S. Zytno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004 w terminie do dnia
07.0l '20I5 r. lwłączniel.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i teminie do zawarcia umowy kupna.

VII. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, któIy plzetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

VIII. osoby biorące udział w przetar.gu winny zapoznać się z przedmiotern
prZętargu przed jego rozpoczęc ieln '

IX. Sprzedaż nieluchomości następuje wg danych ewidencyjnyclr.
Granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Urzędu.

X. Wylicytowana należność za działkę płatnajest przed spisaniem Aktu
Notarialnego.

XI. Z ważnych powodów olganizator może odwołać przetalg, a inforrnacja
o jego odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.

XII. Dodatkowe inforrr-racje o przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zytnie pok. nl 8 w godzinach
placy Ulzędu.
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