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WYKAZ
nieruchomości p rzeznaczony ch do sprz€daży.

Na podstawie art. 35 ust' 1 i 2 ustawy z dńa 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieluchomościarrri (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1'774 z późn. zm.),
wójt Gminy Z1.tno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
ptzeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia Komunalnego Gminy.

I.
l ' Nienrchomość oznaczona nunrelęm działki nr 209/2 o pow' 0'30 lra'

w miejscorłości Rogac7ówek. gmina l},rno'
W skład w działki wchodzi:
R IV a _ 0,11 ha, Ł lII 0,16ha'ŁvI_0,03ha.
w Studirrn] UwaNnkowali i KieluŃów Zagospodalowalria Przestrzennego gminy Żyno.
przedmiotowa działka położonajest W części (ok' 50% ) w stręfię teręnów otwafiych
o wysokim reżimie środowiska przylodniczego na tęlęnach oz1aczonych synrbolen
TD ekosystem związany z dolirLami veczDymi /tęręny potencja]nie zalewowe/ oraz
w części (ok. 50%)w strefie telenów otwaltych o średnim leżitnie ochrony środowiska
przyrodniczego, oznaczonych synrbolem To tęręny użytków rolnych i leśnych o słabych
klasach bonitacji z istniejącyt'n rozpt'oszonym osadnictwem.
Wyceniona nieruchomość stanowi niezabudowaną i nie plzeznaczoną pod zabudowę
działkę, która nra kształt prostokąta.
w otocze u i sąsiedztwie grunty ro1ne i Zabudowa zagrodowa' BezpośIędnio przylega
do działki zabudowanęj od strony północnej i do działek r'olnyclr od strony wschod[iej
i zachodniej, od strony południowej przylega do drogi poinej'
Kompleks glebowy ż1.tni słaby i użytków zielonych średnich'
Działka położona poza obszarem natu.a 2000'
Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Stan prawny działki uregulowanyjest w Księdze wieczystej Nr KW PT lR/00090313/1.
3. Cena wywoławcza nięruclronrości wynosi: 4.200,00 zl (słorvnie: cztery fysiące

dwi€ście ŻIotych).

II.

1. NięNchomość oznaczona ntu'nelenr działki nr 468/l o pow. 0,1611 ha,
w miejscowosci Mala \Ą ię(. gtnina 7yno.
W skład w/w działki wclrodzi:
R lV b - 0,0487 ha, R V 0,0072ha,RVI-0,1052ha.
w studiun Uwalunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gnliny Ż) tno.
przedniotowa działka położonajest w części (ok' 50% ) w strefię terenów otwa ych
o ślednim leżimie ochrony środowiska przyrodniczego, oznaczony symbolen't
TLD - proj ektowane dolesienia.



Wyceniona nieruchomość stanowi nięzabudowaną i Dię przeznaczoną pod Zabudowę
działkę o kształcie p.ostokąta.
w otoczeniu i sąsiedztwię grunty lolne, pojedyncza zabudowa w odległości około 350 m'
Dtoga asfaltowa w odległości ok' 350 n. Bezpośredrrio pl'zylega do działki zalesiolrej

od strony zachodniej, do działki polnej od strony wschodniej i do działki rolnej od strony
południowej.
Kompleks glębowy żytni dobry, slaby' najsłabszy oraz użytków zielonych średrrich'
Działka położona poza obszalęm natum 2000'
Na działkę nie wydano decyzji o warunkac1r zabudowy i lokalizacji inwęstycji celu
publicznego.

2. Stan prawny dŻiałki ulegulowanyjest w Księdzę wieczystej Nr KW PT Iw00093327/3,
3' Celta rłrywoławcza nieruchomości wynosi: 2'300,00 zł (slownie: dwa tyŚiące

trzyŚta zlotych).

Wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w budyr-rku Urzędu Gminy
w Zytnie w okresie od 15.02.2016 r. do 09.03.2016 r.

osoby, którym plzysługuje pięIwszeńStwo W nabyciu nięlalchomości na

podstawie art. 34 ust. l pkt.l i 2 powołanej na wstępie ustawy, winny Złożyó
wniosek w tut. Urzędzie w terminie do dnia 01.04.20l6 r.


