
Zvtno. dnia 20.04.2016 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie aft. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997r.

o gospoclarce nieruchomościami (tj' Dz'U. z 2015 r' poz'1774 z późn' nl.)'
Wójt Grniny Zy'tno podaje do publicznej wiadon-rości rłrykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzędaŻy z zasobu Mienia l(omunalnego Gminy.

I,

1. Nięruc]]omość oznaczorra rrunrelenr działki nr 555 o powierzchni 0'24 hźr, poloŻolra

w obrębie Malusz5n - miejscorłość |(al). glnina Z)lno'
Brak miejscowego planu zagospodarowania pŻestrzennego'
Według obowiąztljącego studium rrwarunkowań i kienrrrków zagosl]ocia]owania
plzestrzennego Gminy Ż)'tno, na podstawie uclrwały NI XVIVl03/2000 z dnia 14 kwietnia
2000 r. Rady Gminy Z}'tno, przedmiotou'a działka nr 555 polożonajest !v sh'efie telenów

otwat1ych o wysoldm 1eżinie śrcdowiska przyrodnicŻego na tęrenaclr oznaczonych
s1'mbolen TD ękosysten związany z dolinami r'zecznynri /tereny potencjalnię
zalerł,owe/.
Teleny rv części oznaczonejako zurbanizowane/ zabudorłale na głębokości ok. 50 nl

od drogi gr'rrntowej utwaldzonej, ogóInodostęPnej.
Na działkę nie wydano decyz.ji o walunkach zabudowy.
Działka położonajest poza obszarcm Natura 2000'
Na tęręnię w działki br'ak jest obszaru rcwitalizacji i ich strcf'
Działka ma kśutałt pIostokąta' Sąsiedztwo nieruchomości stanorr'i zabudowa zagrodorł'a,

w nięrvielkiej odległości ciek wodny. Na nietrchomości zna.jdują się rrriny budyŃrr
mięszkalnego, do ldórych dostępjest utNdnioly z powodu zakr'zaczenia wokó1budynku'
Teren działkijest nierólvny, skarpa por'ośrrięta trawaml' Przy drodze, na działce znajduje
się shlp ener'getycŻl'ly podu'ójny drewIiiany' Sieć enelgętyczliii NN przebiega przez dzialkę
/rrkośnie od strony północnej/.
stan prawny działld uregulowanyjest w l(sięclze Wieczystej Nr I(w PT1R/000803 80/8.

Cena wywoławcza nieluchomości wynosi 9'830,00 zl. (słownie; dziewięó tysięcy
osięnlsęt trzydŻieści złotych).

Wykaz należy wywiesió na tablicy ogłoszerl w budynku Urzędu Grr-riny w
Żytnie w okr'esie od 20.04.201ó r. do 15.05'2016 r.

osoby, którym plzysługuje pielwszeństwo w nabyciu nieluchomości na

podstawie alt. 34 ust. 1 pkt.I i 2 powołanej na wstępie ustawy, winny Złożyć
wniosek w tut. Urzędzie w ternrinie do dnia 06.06.2016 r'.
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