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oGŁosZENIE
wójt Gminy Żytno ogłasza plzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierrrchomości
położonej W miejscowości Mała Wieś, gmina Żytno stanowiącęj Mienie Komunalne Gminy.
nieruchomościami (Dz.U.

z

i 2 ustawy z

dnia 2l sierpnia 1997 r.o gospodarce
poz.
2015 t.
1774 z póżn' zm') oraz Rozporządzenia Rady

Na podstawie afi. 38 ust.l

Ministró1v z dnia 14 wrzęśnia2004 r' w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetalgóW
oraz lokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z2014 t'poz.518 z póżl' zm') Wójt Gminy
Żyłno ogłasza przetarg na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

Położenie:
Mała wieś, nr n'iapy'2, gmi a Zytno'

II'

Powierzcbnia działki:
dz. m 861 o pow. 0,13 ha,
tj. Ps
0,13 ha.
W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestzenDego
Gminy Zytno, na podstawie ricltwały Nl'XVIV103/2000 r z dnia 14 kwietnia 2000 r'
Rady Gminy Zytno przedmiotowa działka o nI ę\łid. 861 połoŹonajest w stlefie telenów
otwańych o wysokim reżimie ochrony środowiska przyrodniczego. Zakaz wszelkiej
zabudowy. Tereny oznaczone symbolem TPR'obszar rolniczej pŻęstrzeni plodukcyjnęj
o wyzszych klasach bonitacji.
Na działkę nie wydano decyzji o waruŃacl't zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Działka połoŻonajest poza obszarem Natrrra 2000'
Na tet'enie w/w działki brak obszaru r'ewita]izacji i ich stlef.
Nieruchomośó położonaw obrębie Mała Wieś,stanowi niezabudowaną i nie
ptzezr'aczor'ą pod zabudowę działkę' Ma ona kształt prostokąta. Bezpośrednio przylega
do zakzaczonego rorłnr od st.ony zachodniej, do pastwiska od strony wschodniej
i połrrdniowei, do drogi od stlony północnej. Kompleks glebowy w większości
ż}.tnio-zięmniaczany słaby 01az w około % zbożowo-pastewny słaby.
DŻiałka zagospodaloWana.
Media: wodociąg i energia e]ekt.ycŻna' oświetlenieuliczne.

IV

III.

'

oznaczenie Księgi Wieczystej
stan prawny działki uregulowanyjest w Księdze Wieczystej Nr
:

Kw PT

IV c€na wywoIawcza nieruchomości rvynosi: 1.970'00 zl.
/slownie: Ęsiąc dziełvięćset siedemdziesiąt zlotych/.
- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetalgu z tym, że
postąpienię nię może wynosić nniej niż 1 o/o ceny wywoławczej
z zaokrąglęnięm w górę do pełnych dziesiątek złotych.

1R/000870l1/0.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzędaży nie.uchomości
Zasobu WłasnościRolnej Skarbu Państwa oraz zmianię niektórych ustaw
(Dz. U. z2016l. poz 585) _ nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik
indywidualny, a powierzchnia nabywanej nieruchomości wraz z powielzchnią
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie
może przekmczać 300 ha uŻytkóW rolnych'
VI. osoby zainteresowane wzięciem udziału w przętargu zobo\łiązane są w terminie do
l1 lipca 2016 l' przedstawić dokumenty poświadczające posiadalie statutu rolnika
indywidualnego, o któIych mowa w ustawie Ż dnia 1 1 kwietnia 2003 r' o ksztahowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z20I2r.poz.803 ze zm.).

vll'

Przetarg odbędzie się drria 18.07.2016 r. o Eodz.I2"" w Urzędzie Gminy
w Z]'tnie pok. nr 8.

VIII'WaluŃiem udziah w przetargujest wpłacenie wadium w wysokości
200.00 zl' rł pieniadŻu. w kasie Urzędu Gminy w Żyrię lub na konto
B'S. Z}'tno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004 wtęrminię do dnia
11.07'2016 L. /włącznie/ - podając nr działki przy wpłacie.
Za dzień zapłąIy uważa się dzień uznania rachunłu baŃowego Urzędu Gminy Żytno.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypaclku gdy:
' osoba ustalonajako nabywca nieruchomości Die stawi się bęz
usprawiedliwienia w miejscu i terminie do zawarcia umowy kupna.

IX. Wadium wniesione

w pieniądzu przez uczestnika przetalgu, któIy przetalg
wyglał, zalicza się na poczet ceny nabycia Dieruchomości'

X. osoby biorące udział w prŻetargu wirny zapoznać się z pżedn]iotem
przetargu przed jego Iozpoczęciem'
xT. Sprzedź nieruchomości następuje wg danych ewidęncyjnych.
Granicę nieruchomości nie będą wznawiane na koszt UrŻędu,

X]l' Wylic}towana naleŹnośćza działkę płatnajest przed spisaniem Aktu
Notarialnego.

XIII' Z waznych powodów olganizator może odwołaó przetalg, a infomacja
ojego odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.
XIv.Dodatkowe infomacje o pŻeznaczonej do sprzedaży nierr-rchomości
moż1Ż Jzyskać w Urzędzle Ctniny rł ,/yrnie pok' rLr 8 w godzinach
pracy Urzędu'

