Żytno, dnta 1l.05.2015

r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

i

2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r.
o gospodalce nieruchomościami (d' Dz.U. Nr l02 poz. 65l z Ż010r. z późn.
an.), Wójt Gminy Zytno podaje do publicznej wiadomościwykaz
nieruchomości przeznaczorlych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego
Na podstawie aft. 35 ust. I

Gn.riny.
1.

1. Nieruchonrośćoznaczona numeren działki nr 2l4l2 o pow. 0'0585 ha'
tj. w oblębie Zytno' gmina Z},tno.
obecnie Gnina Zytno nie dysponuje obowiązującym planem miejscowym
zagospodalowania przestrzennęgo dotycŻącym w/w działki'
Na działkę wydano decyzję o waruŃach zabudowy Nr PPD 6730'29n0I4 z dnia
18' 1 l.2014 r. na budowę budyŃu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infiastrukturą
techniczną i zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr l l262qE. ul. Żęromskięgo
o nr. ewiden. gNntów 227.
Ptzeznaczorra do sptzedaży nieruchomośćstanowi niezabudowaną i nięzagospodarowfulą,
przeznar:zoną pod zabudowę działkę gruntu oznaczoną numerem 214l2 o pow. 0,0585 ha.
Działka na kształt wieloboku, bezpośrednio prz1legającego do uJ. Stefana Zeromskiego
ido uL' Marii Konopnickiej (dloga \łojewódzka)' Sąsiedztwo nieruchomości stanowi
zabudolva zagrodowa. W ul. Żelomskiego _ wodociąg i linia enelgetyczna.
2. stan pra\łIy działki uregll]owany j est w Księdze Wieczystej Nr KW PT lR/00087087/3'
3' Cena wywoławcza nieluchoności Wynosi| 10.840,00 zł (slownie: dziesięć Ęsięcy
osiemset czterdzieści zlotych),
\! tym:
wa ośćgruntu budowlanęgo 0,0585 ha wynosi 10'840'00 zł'+23%vAT.

II.
1. Nieruchomość ozDaczona nunrelem działki nr 33/5 o pow. 0,2714 ha,
lj. R
0.o171 ha. PS IV - 0,2543 ha.\ł mjejscowoścj Kępa. gmina Z}'tno'
W Studiunl U\\'aru[kowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzemego gminy Żyłno,
pr'zednriotowa działka położonajest w strefie terenów otwafycl] o wysokim leżimie
oclrrony środowiska przyrodniczego. zakaz zabtdowy, oznaczony sy'nbolem TD
ekosysten związaDy z dolinarrri rzecznyni' Teren poteDcjalnie zalewowy. Na terenie
zainwestowanym oznaczonym symbolem oS działkajako droga wewnętrzna dojazdowa.
Wyceniana nieruchomośćpołożonajest \ł obrębie Kępa. w gminie Z1tno i stanowi
rriezabudowaną i nie ptzeznaczoną pod zabudowę działkę' DŻiałka ma kształt Wieloboku,
rra plalie dwócl't pt'ostokątów. \Ą' tym jędęn wąski' stanowiący dojazd do drogi przez wieś'
od północy. wschodrr i zachodu przylega do działek rolnych, od strony południowej do
gt'uDtóW zabudowanych' Sąsiedztwo nieruchoności staDowi zabudowa zagtodowa.
otoczenie stanowią glunty rolne w duŹej mierze zaktzaczone. Kompleks glebowy
uż}.tków zielonych śIednich'

VI

2. stan prawny działki ulegulowanyjęst \ł Księdze Wieczystej
3. Cena wywoławcza

Nr KW PT

Iw0007230'7/4.

nieruchomości wynosi: 3.100,00 zł (slownie. tr.y tysiące Śto

zlotych).

wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w budynku UIZędu Gminy
w Zytnie w okresie od 11.05.2015r.do03.06.2015 r.
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt.l i 2 powołanej na wstępie ustawy, winny złożyć
wniosek w tut. Urzędzie w terminie do dnia 26.06'20l5 r.

