Wóit Guriny żytno

pow. rodomszczońeki

Zytuo, dnia 19.03.2013 r.

WYIKA7'

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaźry'

i 2 ustawy z

2t

sierpnia 1997r'
z późm'
o gospodarcę nieruchomościami (tj' Dz'U' Nr |0'2 poz' 651 z 2010r'
wott Gminy Żrytma poda.ie {o publicznej wiadomościYk*
^ij''
nieńhomósc i przeznaczanych_do sprzedazy z zasobu Mienia Komunalnego

Na podstawie art' 35 ust- 1

Gminy.

dnia

L

ha
1. Nieruchomośćoznaczona numęrem dziaŁci nr ó36 o pow' 1'40
w miejscowoŚci Grodzisko, gmina Zytno'
Przędiljotowa działka położona była na terenach omaczonych symbolem
RZ- łąkl i pastwiska oraz R - uprawy polowe ogrorlnicze'. .
oziałka połotnoa jest w strefie terenów otwartych o wysokim reźimię
o"ltooyi-Oo*ska prrvrodniczego ozlrlaczony symbolem TD - ekosystem
,*ręńv z dolinani- rzecznymi- Tereny potencjalnie zalewowe'
po"a-iótem sprzedaĘ jest nięruchomoŚć gruntowa niezabudowana'
&odze prowadzącej
;p"biń wsi trłoałanńeżącej do obębu Pieruaki,ptz1lpołąpzenie
z &ogą
do Borzykowej, Pukarzowa i Mul*"yoa o'* mającej
ś*ięt"ńo"u _'i(oniecpol, o nawietzchni asfaltowej uzbrojonej
teręnów
w wodociąg pinny. śtanzagospodarowania: średni,w sąsiedztwie
rolnych, reinycn ri* po"^urzonych pod zabudowę letniskową'
oa okes
Na ó"ijtę * 636 o Ń. 1y'o ha jęst ńwarta umowa dzierżawy

z.
3.

do 31.08.2015

r.

śtanprawny dziaNkiuregulowany jest w Księdze Wieczystej
Nr KWPT lR/00074ó39/4Cena wywoławcza: _ 33.000,00 zt (słownie: trzydzieści tzy Ęsiące

złoĘch).

n.
1

pow' 0p882 ha
. NioruchomoŚć oznączona numeręm działki nr 1122/53 o
w miejscowoŚciŻyffio, gmina Zytno'
P."ediriotowa dziaka'półonna 6yła na terenie ozflaczorrym symbolem
23 MN' UR, UH tereny mieszkalnictwa rdzinnego niskiej intensywnoŚci
zabudowy z tlsługami nieuciążliwymi'
jednorodzinnego'
iei:y w Ż}ytntena nowym osiedlu budownictwa
przv droeach gruntowych (uEóe bez nazwy), w sąpiedztwię działęk

n;rk

budowlanych' w bezpoŚrednim sąsiedawie jest realżowana zabudowa
mieszkaniowa.
AtrakcyjnoŚó óobra. Teręn doŚć rórłay, grunĘ ńe sąuż1'tkowane' '
iłręsri&iałki(w cłębi od drogi) występuje zadrzewienie pochodzące
samtsiew,, (głównte'brzozy,sporadycalie sosny' w całościbez wartości
"
stan zagospodarowania - ŚreĘ'
użrytkowe)'
Parametry technicńe: powierzchnia i szęrokoŚć działki - bardzo dobre"
kształt - prostokątny.
gminny'
NieruchomośćleĘ pny drodzó gruntowej, uzbrojonej w wodociąg
2. Stan prawny aziati uregutowany jest w Księdze Wieczystej
Nr KWPT 1R/00059990/1.
:. Cenawy*oławcza: _ 14.550,00 zł (słownie: cńernaście Ęsięcy pięćset
pięćdziesiąt złotych) +23 Yo podatku VAT'
Wykaz naleĄ wywiesić na tablicy ogłoszen w brrd_ynku Urzędu Gminy
* Żytni" * olaesię od 19.03-2013 r. do l0'04'20l3 r
ó'oily- ktorym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomoŚcj na
p"a"ó*" u.i. sł'*t. r fń.r i 2 powołanej -o1-Y'^TPi" ustawy' wtnny złoĘć
wniosek w tllt.Uruędzie w terminie do łlnia 06'05'2al3

