Wójt Gniny żytno
'_!' Ż ló-rs,.zońskt
Żytno, dnld

14 .06

.Ż016 r.

GN.6840.6'20l6'AŁ'

oGŁoSZENIE
wójt Gminy Żytlo ogłasza przętarg ustny nieograniczot]y na sprzędaż nieruchoności

położonej w miejscowości Budzów' gmina Żr1no stanowiącej Mienie Komunalne Gminy'

38 ust.1 i 2 usta\ł} z dnia 2l sierpnia l997 r'o gospodarce
nieruchomościami (Lj' Dz.U. z 2015 r poz. I']'74 z póżn. zm') oraz Rozpot'ządzęnia Rady

Na podstawie a

'

Ministrów z dnia 14 września2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetalgów
or'az rokowań na zbycie nieluchomości (Dz'u ' z20l4 r'. poz' 5l8 z póżn' Żm') Wójt Gminy
Żytno ogłasza przetarg na zbycie niŻej wymienionej nięruchomości:

I.
lI'

Położęnie:
BudŻów. nr

mapy

]. gmina Zytno.

Porł'ięrzchnia działkil
dz. nr 70 - o pow.0.29 ha
tj. R V - 0,11 ha, R VI - 0,02 ha, S/R Vl - 0,03 ha, B/R VI - 0,l3ha
Brak miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Według obowiązującęgo Studium UwaruŃowań i Kierunków Zagospodarowania
Pżestrzennego Gminy Zytno uchwalonego uchwałą Nr XVIVl03 /2000 t z dnja
1'1 kwietrria 2000 r Rady Gminy Zytno przedmiotowa działka o nr ewid'70 połoŻona
iest w strefie osadniczej, \łfstępuję najniższy reżim ochlony środowiska przyrodniczego'
tereny zurbanizowane. zainwestowanę tlwale dla
Teleny oznaczone symbolem
potżeb infiastruktury społecznej (brtdownictwo zagrodowe' jednorodzinne' lętnisko\łe,
usŁrgi i administracja)' Działka ma kształt prostokąta, węższym bokiem przylega do
dr'ogi przez wieś'Na działce kilka starych dŻew. Działkajest położona przy drodze
asfaltowei w sąsiedztwie i otoczeniu zabudowy zagrodowej wsi. odda]ona od
nriejscowości gminnej ok' 9.5 km'
Na działkę rrie wydano decyzji o rvarunkach zabudowy idecyzji lokalizacii inwestycji
celu publicznego.
Działka połoŹonajest poza obszarem Natun 2000'

oS

III. oŻnaczenie Księgi wieczystęj:
stan prawny działki uręgulowanyjest w Księdze Wieczystej
Nr Kw PT 1R./00093626/9 prowadzolrej w Sądzie Rejonowym
lv Radomsku.

]V'

Cena w}łvołałvczanieruchomości lvynosi: 30.300'00 zł.
(słolvnie: tuydzieści tysięcy trzysta zlotych).
_ o wysokości postąpienia decydują uczestnicy prŻetargu z tym' że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 o% ceny wywoławczei
z zaokąglenienl w górę do pehrych dziesiątek złotyclr.

V.

Zgodnie z ustawą z dnia l4 kwietnia 2016 r' o wstrŻynaniu spzedaŻy nieluchoności
Zasobu WłasnościRolnej Skarbu Paristwa or'az zmianie niektórych ustaw
(Dz' U ' z2016 r. poz 585) _ nabywcą nieluchomości rolnej może być Wyłącznie lolnik

indywidualny. a powielzchnia nabywanej nieruchomości wraz z porł'ierzchnią
nieruchomości rolnych rł,chodzących w skład gospodalstwa lodŻinnego nabywcy nie
nloże pźekraczać 300 lra użytków rolnych'
osoby zaintęręsowane wzięciem udziału W pżetargu zobowiązalę są w tęrminie do
l1 lipca 2016 r. pżedstawić dokumenty poświadczające posiadanie statutu lolnika
indywidualnego, o których mowa w ustawię z dnia 1 l kwietnia 2003 I' o ksztahowanill
ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r' poz' 803 Że zm')

VI'

vll'

Przetarg odbędzię się dnia 18.07'2016
w Żytnie pok. nr 8'

r''

o godz. 13"" w Urzędzie Gminy

VlII'War'unkięm udziału w przetargujest wpłacenie wadium w wysokości
.]000_00 zl. w pieniądzu. w kasie t rzędu cnlin1 w Żynie lub na konlo
B.s' Zytno 83 8267 0009 2000 0000 0]30 0004 w tęrminie dodnia
11.07.2016l' /włącznie/ - podaiąc nr działki przy wpłacie'
Za dzień Zapłaty uważa się dzień uzrrania rachunkLl balkowego Urzędu Gnlin1 Z1tno'
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- osoba ustalonajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprarł'iedliwienia w miejscu i terminie do zawarcia umolrry kupna.
IX. wadium wDiesione w pieniądzu przez uczestnika plzetargu. klóry przelafg
wygrał' zalicza się na poczet ceny nabycia nięruchomości'

X. osoby

biorące udział w przętargu winny zapoznać się z przedmiotem
przetargu przed jęgo rozpoczęciem.

xl'

spŻedaż nieruchomości następuje wg danych ewiderrcyjnych'
Granice njenrchomości nie będą wznawiane na koszt Urzędu.

XII.wylicytowana należnośćza działkę płatnajest przed spisaniem Aktu
Notarialnego.

XIll'Z ważnych powodów organizator może odwołać przetarg,

a infon]]acja
o jego od\ł'ołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.

x]V'Dodatkowe informacje o przeznaczonej do spżedaży nieruchomości
noŻna u7} skać w UrŻędzie Glnlny w l] lllle pol' nr 8 rł godzinach
pracy Urzędu'

