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oGŁosZENIE
Wójt Gminy Ż1tno o$asza trzeci plzetalg ustny nieoglanicuony na

sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Silniczka, gmina Z1tno

sranowiącej Mienie Komuna]ne Gminy.

Na podstawie art, 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r'

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 102 poz. ó51 z 2010 r'ltekst jednolity/

ońz iorporządrenia Rady Ministrów Ministrów z dnia 74 września 2004 r' w

spra-ie śposotu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie

nieruchomości Dz.U.Nr 2O1 poz. 2|08 z 2004 r. i Dz.U'Nr 55 poz'450 z 2009

r'l Wójt Gminy Żytno og]'asza trzeci ptzętarg. na zbycie niżej wymienionej

nięruchomości:

l. Położenie:
Silniczka. nr map1 _ 2. gmina Zyłno'

ll' Powierzchnia działki:
dz.nr 475 - o pow. 3,50 ha,

tj' R IV b - 1,0ó ha, R V - 1,17 ha, R VI _ 0'84 ha, NieuĄtki - 0,43 ha.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestzennego

Gminy Zyno przedmiotowa działka o nr ewid. 475 położona w stfefie

tęIenów ot\łartych o wysokim reżimie ochrony środowiSka przyrodniczego

oznaczonajest symbolem TPR- tereny rolniczej przestrzeni z kompleksami

gleb o wyższych klasach bonitac.ji.
Dzlałka 475leży we wschodnie.j części Silniczki w połowie odległości

pomiędzy Silniczka. a Maluszynern, w sąsiedztwie terenów rolnych oraz

ieśnych, z dwóch stlon pŹylega do dróg gruntowych, Z których jedna

prowadzi do drogi wojewódzkiej Radomsko _ Włoszczowa' Ksżah działki

średnio korzystny, bo trójkątny, atrakcyjność _ średnia z uwagi na biegnącą

poprzek działki napowietrzną linię SN.

lll' oznaczęnie Księgi Wieczyste'j:

stan prar.vny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej
Nr KWPT 1R/00057505/1.



IV' Cena rvyrvolarvcza nierucbomości łv pierłsrym przełrrgu rvyłosila:

59.l50,d0 zl. (slownie: pięćdziesiąt dziewięć t-vsięcy sto pięćdziesiąt

zlofYch).

Cena wt'wolawcza nieruchomości łr' drugim przetargu wynosi:
,ł7.400,ó0 zl. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy ezterysta zlotycb)'

Cena wywolałvcza nierucbomości 'ty trzecim przetargu rvynosi:

37.000,ó0 zl' (slownie: trzydzieści siedem Ęsięcy zloĘch)'

- o wysokości posiąpienia decydują uczestnicy przetargu-z tym' że

postąpienie nió może wynosić mniej niż l 7o ceny wywoławczej

i zaokągleniem 
'v 

górę do pełnych dziesiątek złotych'

V. Pzetarg odbędzie się dnia 03.12.20l4 r' o godz' l2'" w Urzędzie Gminy
w Żytnie pok. nr 8.

Vl' Warunkiem udziału w przetargu jesr rvpłacenie rvadium lł u 1_sokości

4.000,00 zł. w pieniądzu, w kasie Urzędu Cmin1 w Z1tnie lub na konto

B.S. Żytno 83 8267 0009 2000 0000 0r30 0004 rv terminie do dnia

21 .|1'2.014 r. /włączniel''

Wadium nie podlega zwrotowi w prz,vpadku gd-v":

- osoba ustal;najako nabywca nieruchomości nie Stawi Się bez

usprawiedliwienia w miejsctt i terminie do Żawarcia umowy kupna'

VIl. Wadium lvliesione w pieniądzu przez uczestnika przetalgu, który pzetalg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nab.Ycia nieruchomości'

VII]. osoby biorące udział w przetargu winn}'Z3Poznać się Ż przedmiotem

przeulgu przed jego rozpoczęciem.

IX' Sprzedż nieruchomości następuje wg danych ervidencyjn,l'ch'

Granice nieructroarości nie będą rvznawiane na koszt U:zędu'

X. Wylicytolvana należność za działkę płatnajest przed spisaniem Aktu

\otarialnego
XI' Z ,,vażnyc}ipolvodólr organizator może odrvolać przetalg' a inlbmacja

ojego odrvołeniu zostanie podana cio publicznej rviadomości'

XIl. Dojatkowe inlormacje o.przeznaczonej do Sprzedż} nieruchomosci

moŻna uz.v_'skać n'Urzędjie ominy lr Zy'tnie pr:k' nr 8 rr godzinach

prac1-' Urzędrr'


