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WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaĄ.

i2

z

dnia 2| sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościanri (tj. Dz.U' Nr 102 poz. 65l z Ż0l0r. z późn.

Na podstawie ań. 35 ust. 1

ustawy

zm.), Wójt Gminy Z}'tno podaje do publicznej wiadomościwykaz
nięruchomości przeznaczonych do splzedaŹy
Gminy.

z

zasobu Mienia Komunalnego

I.
nl 74511 o pow' 0'2993 ha,
numelenr
działki
oznaczona
l. Nieruchomość
w miejscowości Silnica, gmina Żytno.
w studium Uwarunkowali i KierunkóW Zagospodarowania Przestrzennego glnjny Ż}łno.
przednriotowa działka położonajest w strefie terenów otwartych o wysokin reżimie
oclrrony środowiska przyrodniczego oznaczony symbolem TPR _ obszal rolniczej
przestrzęni z kompleksami gleb o wyższych klasach bonitacji'
Zgodnie z decyzją podziałową Nr PPD.683 1 '6.2014'JR z dnia 04.07'2014 t'. działka
ff 745ll jest plzeznaczona na poszerzenie działki ttt '743/2.
Polożona częścio\ł'ow telenaclr zabudowy i częściowo w telenie gruntów lolnycl].
Nierrrclronrość gruntowa niezabudowana o kształcie prostokąta, stanowi grunt
wykorzystywany na cele lolne. Położonaprzy dlodze wojewódzkiej w otoczeniu
zabudow1, zaglodov'ej. Media: energia elektryczna oraz wodociąg w pasie'
Działka uInoŻliwia dostęp do drogi \ł'ojeWódzkiej dŻiałce nr 74312'
2. stan prawny działki uregulowanyjest w Księdze Wieczystej Nr KWPT 1R/00059711/2'
3' Waitośćrynkowa wycenianej nieruclrorności o pow' 0'2993 ha' stanowi sumę Waltości
je.j częścio charaktelze budowlanyn oraz części o clrarakterze rolnym.
cęna wywoławcza nieruchomości wynosi: l3.500,00 zł (slownie: trzynaście Ęsięcy
pięćset zlotych)'
w tym:

waltośćgruntu budowlanego 0'1048 lra wyiosi 10'400,00 zł. + Ż3yovAT,
waltośćgruntu roliego - 0'l945 ha wynosi 3'l00'00 zł'
II.
l

'

Nieruclrornośćoznaczorra nuneren działki nr 745/3 o pow. 0'1376 ha,
w miejscowości Silnica' gnina ZytDo'
w strldium Uwarunkowań i KieruDków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zytno.
przedmiotowa działka położonajest w stlefie terenów otwańych o wysokim rcżimie
ochlo[y ślodowiska przyrodniczego oznaczony symbolęm TPR _ obszar rolniczej
przestzeni z konpleksan]i gleb o wyższych klasaclr bonitacji.
Zgodnie z decyzją podziałową NI PPD'683 1.6'2014.JR z dnia 04'07.2014 l ' działka
nr 74513 przeznaczonajest na posŻeżenie dziaiki nr 726lI.
Położona częściowo w tęręnach zabudowy i częściowow terenie gruntów rolnych'
NieruchoD1ośćprzyległa wraz z nieruchomością, która ma być nab}'ta stano\\ i graniczące

ze sobą działki nI 745 /3 j

726ll o łącznej powielzchni 0'2033 ha, twoĘące kształt
siednioboku. dogodDego do zabudowy. od stlony wscl]odnięj przylega do działki rolnej,
od stt'orry zachodniej przylega do zabudowy zagrodowej, od strony północnej przyJega do
drogi wojewódzkiej. Działkdnr']26/1 o pow. 0,0657 ha' jest zabudowana blldynkiem
mieszkalnym i budynkienr gospodarczynr. Działka nr 745l3 jest zabudowana dwoma
btldyDkami gospodarczyni. Zgodnie z celenr Wyceny' wyceną nie objęto części
składowych nierrrciromości. NaDiesienia stanowią własnośćWnioskodawcy właściciela

nierrrchonrości pr'zyległej'
2' Stan prawny działki rrregulou'any j est w Księdze wiecŻystęj Nr KWPT 1&/00059711/2'
3' Wanośćt'ynkorł,a wycenianej nieluchomości o pow.0,l376 ha' stanowi sumę Wartości
jej części o charakterze budo.'vlanym oraz częścio charakterze rolnym.
Cena wywoławcza nieruchoności wynosi| 7.850,00 zł (slowniel siedem tysięcy
osiemset pięćdziesiąt zIotych)'
w tyn]:
wa ośćgluntu budowlanęgo 0.0688 ha \ł'ynosi 6'750'00 zł' + 23% VAT,
lvańośćgluntu rolnego _ 0.0688 ha wyl1osi 1.l00'00 zł.

III.
Nietuclromość ozrraczona nunerem działki nr 74514 o pow. 0,0541 lra
w miejscowości Silnica, gmina Zytno'
W Sttrdirul Uwalunkowali i Kierlrnków Zagospodalowania Przestrzennego gmjny Zytno'
przedmiotowa działka połoŻonajest w stlęfie telenów otwańych o wysokim reżimie
oclrrorry ślodowiska pŹyrodDiczego oznaczony symbolem TPR obszar lolniczej
prŻestżeni z koInpleksani gleb o wyższych klasach boni1acji.
Zgodnie z decyzją podzialową Nr PPD.683 l .6.20l4.JR z dnia 0'ł .0'1.20I4 r' dzialka
N 745/4 plzez\aczonajest na poszeżenie działki nr 893/l '
PołoŻona częściowo w terelach zabudowy i częściolvo !v telenię gruntów rolnych.
Nierrrchomośćgruntowa ma ksŻtałt prostokąta. Na działce znajdują się dwa budynki
gospodarcze wybudowane plzez Wioskodar.l,cę. Jeden mały brrdyrek gospodarczy
znajdqje się w odległościok' 40 nr od drogi, drugi (stodoła dlewniana) w odległości
ok. 70 m od dlogi' Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej wojewódzkiej'
Będąc własnościągllliny posiada dostęp zarówno do drogi wojewódzkiej jak i do dlogi
polnej Za pośIednictlverrr dzialki nr 74512'
Media: enelgia elektryczna olaz wodociąg w pasie drogi wojewódzkiej.
2. Stan prawny działki uregulowanyjest rł'Księdze wieczyste.j Nr KwPT lfu00o5971l/2.
3. Waftość rynkowa wyceDianej nieluchoności o pow.0.0541 ha, stal1owi srlmę wartości
jej częścio charaktelze budowlanynr oraz częścio charakterze rolnym'
Cena wyrł'ołarł,czanieruchoności Wynosi: l.550,00 zł (slolvnie: jeden tysi4c
pięćset pięćdziesiąt zlot'ych)'

l.

w tym:

waftośćgruntu budowlanego _ 0,0l35 lra wynosi 930'00zł. + 23yoy AT,
waltośćgruntu lolnego - 0'0406 ha wynosi 620,00 zł'

Wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w budynku Ur.zędu Gminy
w Zytnie w okresie od 23.02.2015 r'. do 17.03.2015 r.

osoby' którym pzysługuje pielwszeństwo w nabyciu nieluchomości na
podstawie ań.34 Llst. l pkt.l i 2 powołanej na wstępie ustawy, winny Złożyć
wniosek w tut. UrZędZie w tefminie do dnia 10.04.2015 r.

