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oGŁoSZENIE
wójt Gminy Żytlo og}asza przetarg ustny nieograniczony na spźedaŻ nieruchon]ości
położonej w miejscowości Kąty, obręb MaLuszyn, gmina Z}łno stanowiącej Mienie
Komunalne Gminy.

j2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 l. o gospodarce
nieluchomościami (Dz'U ' z 2015 r' poz' 1114 z póŻn. zfi.) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrórv z dnia l4 września2004 r'' w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz'U. z2014 r'poŻ's18 Z póŹn' znr.) Wójt Gminy
7-yt|o ogłdsza pżetalg na zbycie niżej wymienionej nieruchoności:

Na podstawie ań. 38 ust'l
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2. gmina 11tno'

o pow. 0,24 ha,

0,12ha, S/RVI-0,12ha.

Brak miejscowego planu Żagospodarowania przestżennego.
W byłym planie zagospodalowania przestrzenrrego Cnliny Żyno. przedmiotowa działka
nr 555 położoia była na tefenach oznaczonych symbolenr 20 MR _tereny zabudowy
zagrodowej na głębokościok.50 m od drogi gruntowej ogólnodostępnej nl550.
pozostała częśćto tęreny oznaczone symbolem R * uprarvy polowe i ogrodnicze.
Według obowiązującego sludium uwarunkowań i kierunków zagospodaro\\ania
przestże]mego Gminy Żytno, na podstawie uchwały Nr XVlVl03l200D z dnia
14 kwietnia 2000 r' Rady Gminy Zytno, w/w działka położonajest w skefie telenów
otwaltych o wysokim reżimie ochrony środowiska przyrodniczego na tęIenach
ozDaczonych symbolem TD - ekosystem związany z dolinami rzecznymi
/teręny potencjalnie zalewowe/.
Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy'
Działka połoŻonajest poza obszalem Natura 2000.
Dz|Lałka przeznaczorLa pod zabudowę ma kształt prostokąta. Sąsiedztwo nieruchomości
stanowi zabudowa zagrodowa, w niewielkięj odlęgłościciek Wodny. Na nieluchomości
znajdują się ruiny budynku mieszkalnego, do których dostępjest utludniony z powodu
zakt'zaczenia wokół budynku.
Teren działki jest nieró\!n}'. skalTa polośI1ięta tmwan]i' Przy drodze na działce znajdrrje
się słup energetyczlty podwójny. drewniany. Sieć energctyczna NN przebiega przez
dzialkę /ukośnie od strony póhrocnej/.
oznaczenie Księgi wieczystej:
stan prawny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr Kw PT lR/00080380/8.
cena wywołarłcza nieruchomości wynosi: 9.830'00 zl.
(slownieI dziewięć fysięcy osiemset trzydzieści złotyĆh)'
- o w)'sokości postąpienia decydLlją Llczestnicy przetalgu z tym' że
postąpienie nie nroŹe wyrrosić mniej niż l oń cel)}' wywoła\łczej
z zaokrąglenienr w górę do pełnych dziesiątek złotyclr.

V.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nierLlchomości
Zasobu własnościRolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektólycl'] tlstaw
(Dz.U'z2016r'poz.585) nabywcą nier'uclromości rolnej może być wyłącznie rolnik
indywidualrry' a powierzchnia nabywanej nieruchomości wraz z powierzchnią
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie
]r.'oŻe przekaczać 300 ha uż}'tków rolnych'
VI' osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zobowiązane są w terminie do
l1 lipca 2016 r. przedstawić dokumenty poświadczające posiadanię statutu rohika
indywidualnego' o których mowa w ustawie z dnia 1 1 kwiętnia 2003 r' o ksŻtałtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U.22012 r. poz.803 ze zm.)
VII. Przetarg odbędzię się dnia l8'07.2016 r. o godz' l0"" w Użędzie Gminy
w Zytnię pok. nr 8.
VIII' warunkiem udziału w przetargujest wpłacenie wadium w Wysokości
l'000.00 7I' rł pieniqdzu. w Lasie ( rzędu Gminy w Zynie lub na konto
B.S. Żytno 83 8267 0009 2000 0000 0l30 0004 w terminie do dnia
l i'07'20l6 r. /włącznie/ - podając nl działki prŻy wpłacie'
Za dzień zaplaty ttlvaża się dzieli uznania rachunku bankowego Urzędu Gmin) Zy tno'
Wadium nie podlega zwrotowi \Ą'pŹypadku gdy:
_ osoba ustalonajako nabywca niefuchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie do zawarcia umowy kupna.
IX. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestDika pŹetalgu, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości'
osoby biorące udział w przetargu winly zapontać się z ptzedmiotem pŹetargu przed
jego lozpoczęcien.
sprzedaż nierucl]omości następuje wg danych ewidencyjnyclr.
Granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Urzędu.
xII' wylicytowana na]eżnośćŻa działkę płatna jęst przed spisanięm Aktu Nota ainęgo.
XIII. Z wżnych powodów organizator może odwołać przetarg, a informacja o jego
odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.
XlV' Dodatkowe infolmacje o p]'zeznacŻonej do spźedażynielllchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Zytnie pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu'
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