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oGŁosZENIE

WÓjt Gminy Ż5'tno ogłasza pzetarg ustny nieograniczony. na sprzedż
nieruchońości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Borzykowa,
gmina Ż}tno stanowiącej Mienie Komunalne Gminy.

Na podstawie art. 38 ust.l i 2 ustav''y z dnia 21 sieęrria 1997 r'
o gospodarce nieruchomościami ,iDz.U.Nr 102 poz' 651 z 20'10 r'l tekst
jerlnolity/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r' w

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowń na zbycie

nieruchomości lDz.U.Nr 201 poz. 2l'O8 z 2004 r. / Wójt Gminy Zfio ogłasza

przetarg na zbycte nżej wymienionej nieruchomości:

I. Nieruchomość gruntowa zabudowana oal^czona
jako działka nr 51/1 - o pow. 0'12 ha,

tj. BlR rvb - 0,02 hą
B/RV -0,10ha.

II. Położenie:
Borzykowa- ru mapy I, grnina Zytno
Przeómiotowa działka położona była na terenach oznaczonych symbolem

23 MR, MN, UR, UH, UK, UI _ tereny zabudowy, jednorodzinrrej, usługi

handlu i rzemiosła nieuciążliwego' usługi kultury i usługi inne'

- Działka leży w środkowej części wsi' przy ulicy Kościuszki,
w bezpośrednim sąsiedztwie luŹnej zabudo*Y mieszkaniowej oraz terenów

przemaczonych pod zabudowę mieszkaniową niedaleko anajduje się

izkoła' kościół' ośrodek zdrowia, przystanek oraz placówki handlowo_

usługowe, w tym _ podslawowego znaczenia.
- Działkajest zabudowana obiektem na cele handlowo - usługowe: budyrek
mmowany, parterowy, częściowo podpiwniczony (kotłownia), ze sĘchem
wybudowaly około 1970 r.

- Budynek użl'tkorły- dwa lokale handlowe lokal użlkolłT (punk
biblioteczry)' o łączrej po\^.ierzchni 198'l0 m'ż.

_ Dla potrzeb handlowo _ usługowych w otoczeniu bud1łrku uĄ'tkowego

wykonano parking - teren utwardzony betonem.



- W głębi działki stoi murowana ubikacja oraz śmietnik.

- Działka niejest ogxodzona.
- Teren oŚwietla lampa zawieszona na budynku.
- Stan zagospodarowania nieruchomości słaby, całość prezentuje się mało

ciekawie.

Lokal uŻytkowy nr 1 i Lokal uŻytkowy nr 2 _ to sklepy.
Na Lokal uźrytkowy nr lna działce m 51/l w Borzykowej sporządzona

została Umowa Najmu w dniu 27- l l .2003 r. na czas nieokeślony'
Na Lokal uż}'tkowy tlr 2 na działce nr 51/1 w Borzykowej sporządzona

Została Umowa Najmu w dniu 129.01.2005 r. na czas nieokreślony'

.lI]. oznaczenie Księgi Wiecrystej :

stan prawny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej
Nr KW PTIR/00057578/3.

lV. Cena wyvoławcza nieruchomości wynosi: 99.000$0 zł'
(słownie: dziewięcdziesiąt dziewięć tysięcy zlotych).

- o wysokości post@ienia decydują uczestnicy pzetargu, z tyfi że

postąpienie nie może wynosić mniej nż loń ceny wywoławczej,
ż 

"uok'ągl"''ie- 
* górę do pełnyoh dziesiątek złotych '990,00 zł-

y. Ptzatar1 odbędzie się dnia 19.02.2D13 t' o godz. 11oo w Utzędzle Gminy

w Zy'tnie pok. rn 8.

VI. Warunkiem udziału w przetargu jest wlacenie wadium w wysokości
15.000,00 ż' w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy w Ż1'tnie lub na konto

B.S. Zytno 83 826? 0009 Ż000 0000 0130 0004 w terminie do dnia

13 '02 '201'3 r ' lwłącniel .

Wadium ńe podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- osoba ustalonajako nab}rrca nieruchomości nie stawi się bez

usprawiedliwienia w miejscu i tenninie zawarcia umowy kupna'

Vll. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczesffrika przętargu' hóry
PrzstaĘwygrał,7A|icza się na poczet ceny nabycia nieruchomości'

VIII. osoby bioące udział w przetargu winny zapomać się z przedmiotem

przetargu przed jego rozpoczęciem.

IX. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Grarrice nieruchomości nie będą wmawiane na kosŹ Urzędu'



)(I.

Wylicytowana naleźność za działkę płatnajest prŻed spisaniem Aktu
Notarialnego.

Z waźnych powodów organizator może odwołać przetarg, a informacja

o jego odwołaniu zostanie podana do publicmej wiadomości.

XII. Dodatkowe informacje o przeznaczonej do
można uzyskaó w Urzędzie Gminy w Żytnf w godzinach
pracy Urzędu.


