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WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1

i

2 ustawy

z

dnia. 21 sierpnia 1997r.o
gospodalce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 102 poz. 651 z2010r' z późn. zm.),
Wójt Gminy Zytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzed:azy z zasobu Mięnia Komunalnego Gminy.
I.

1. Nieruchomość oznaczona numerem działki nr 2J6 o powierzcbni 0,71 ha w miejscowości
cz€chowiec' gminaŻ1tno'
W studium Uwa.uŃolvań i Kierunków Zagospodarorł'ania Przestrzennego Gminy Zyno
przednioto\ła działka o nr ewid. 246 położonajest na telenie oznaczon}-m symbo]em oSteleny zai ł'esto\łane tnvale i zabudo\,vane dla potrzeb infrastrrktury społecznej
(budorvnictwo: zagrcdowe, jednorodzinne, letniskolve, usfugi administracja) oraz w strefie
terenów ot\ł'a.tych o łysokim reżimie ochrony środolviskaprzyrodniczego oznaczonych
s}'rnbolem TD- ekosystemy związane z dolinami rzecznymi.
Na działkę ńe lvydarro decyzji o warmkach zabudolły'
Działka położonajest poza obszalem Natua 2000.
Nieruchomość wyceniona leży w północnej częściobrębu Czechor,viec - Ko]onii
Czechowiec, przy drodze gminnej ( drodze przez wieś). pośród terenów zabudołvanych
na cele zabudolv1 mieszkaniowej. a takze wśród gruntów rolnych'
Przez działkę biegnie \łyjeŹdżona droga, która zgodnie z dan1łni elńdencyjnymi polvJnna
przebiegać wzdłu:Żjej lvschodniej granicy konieczlość lik''idacji utaltego nr gruncie
sziaku drogorvego i przeniesienie go w miejsce zgodne z ervidencją grrrntów'
2. Stan praułly działki rrregulowanyjest lv Księdze wieczystej Nr KW PT1R/00059123/3 '
3' wańośćrynkowa \łYceńonej nieruchomości o polvierzchli 0'71 ha stanowj sumę
}valtości jej częścio charakterze budołlanym oraz częścio charakterze rolnym'
Cena łyvoławcza nieruchomości wynosi 22.870'00 zl. (slołnie: dwadzieścia dwa tysiące
osięmset siedemdzięsiąt złoĘvch)'
w tym:
waltośćgluntu budowianego _ 2 000 m: \ł)nosi 17.080'00 zł' +23 yoyAT,
waltośćgruntu rolnego - 0,51 ha rłynosi 5.790,00 z1.

ł

1t.

1. Nieruchomość oznaczona nr:melem działki rrr 79911 o po*ielzchni 0'8óha
w miejsco\ł'ościsilnica' gnina Z},tno.
W Studium UrvaruŃorvń i KieruŃólv Zagospodarorł'ania Przestżennego Gmin) Ż)1no
przedmiotowa działka o nr ewid. 79911 położonajest \ł'strefie terenów otwartych
o wysokim reżimie ocfuony środowiska przyrodniczego oznaczonych symbolem
TPR - obszar rolniczej pzęstrzeni z komplęksami gleb o wyższych klasach bonitacji.
Na działkę nie wydano decyzji o wanrnkach zabudowy.
Działka położonajest poza obszarem Natura 2000.

Nieruchomość rolna. uź}'tkowana ro1niczo. bęz dostępu do dlogi publicznej.
Działka połoŹonajest lv środkowej częściSinicy, rł' sąsiedzhvie terenóll' Iolnvch omz
zabudowy j ednolodzinnej. Sąsiaduje od północy z działką nr 799/2 przylegającądo
drogi asfaltowej' z pozostĄch ston - nieruchomości rolne.
KsŻah działki - regulamy (prostokątny)' al.akcyjnośćśrcdnia Z uwagi na brak dostęPu
do drogi publicznej.
2. Stan prarłny działki uregulolvany jest w Księdze Wieczystej Nr KW PT1R/0005971 1/2.
3. cena \ł}'\ł'oławcza 14.910'00 zl. (słownie: cztemaście tysięcy dziewięćset dziesięć
złotych)'
IIT.

t. Nieruchomość oznaczona numerem działki nr 90 o po\łierŻchni 0'53ha
w ńiejscolvości sudŻin, gmina Żytno.
Zgodnie z obowiąującym Studium Uwarunkorvań i Kierunków Zagospodarowania
PrŻestrzennego Gminy Ży1no, przedmiotowa działka o rLr ewid. 90 położonajest w strefie
terenów otwartych o lłYsokim reżimie och.ony środorł'iskaprzyrodniczego oznaczonych
symbolem
ekosystem zlvią.z any z do1inami rzeczn}mi.
Na działkę nie nydano dec,vzji o warunkach zabudorły.
Działka położonaj est poza obszarem Natura 2000.
Działka nr 90 połozonajest przy drodŻe grunto'vej nieutł'aldzonej" w niervielkiej
odległościod zabudowań (w kieruŃu pofudniolvo _ wschodnim). Działka niejest
uż11kowana rolniczo (glunĘv odłogowe)' telen lv całościróvny i suchy.
Stan jej zagosPodarowania słaby.
2. Stan pralvny działki uleglrlolł any j est w Księdze Wiecz.vstej Nr KW PT1fu00086125/j.
Cena lł}rvołalvcza6.,l20,00 zł. (słowrie: sześćtysięcy cżerysta dlvadzieściaułotych)'

TD

IV.
numerem działki fi 10ó o po'viezchni 0,82h!
\ł miejsco\łości sudzin, gmina Ż1tno'
Zgodnie z obolviązującym Studium Uwarunkowń i Kierunków Zagospodarowania
PŹestzennego Gminy ZFno. przedmiotolva działka o nr erł'id. i06 położonajest
!v stlefie tefenólv ot\łartych o wysokirn Ieżimie ocbrony środowiska przyrodniczego
oznaczonych symbolem TD - ekosystem z*'ią,zany z dolinami rzecznymi'
Na działkę nie rłydaao decyzji o waruŃach zabudowy'
Działka połoźonajest poza obszarem Natura 2000.
Działka ru 1 06 położonaj est przy drodze gnurtor.vej nieut'vł'ardzonej .
W działce nr 106 na polvierzchrri 0,24 ha występował dzewostan sosnoły, ale z czasem
wskutek samosiewu powierzchnia ta uległa polviększenir-r, pozostała rolnicza częśćdziałki
niejest uż}'tko\ł'ana odłóg, telen rólvny, suchy.
2. stan pra\łny działki ulegulowanyjest !v Księdze wieczystej Nr Kw PT1R/00086125/5.
Na rvańość!łlcenionej działki ru 106 o pow' 0,82 ha składa się suma wańości gruntów
rolnych i leśnych oraz dŹewostanu na gluntach leśnych.
Cena 'rł1.wołarvcza 11.420'00 zl. (słołnie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia
złotych).

L Nieruchomośó oznaczona

v
Nieruchomość oŻnaczona numelem działki nJ 195 o po\Mierzchni 1,47 ha
\ł mle]scowoscl 5udzlD' gmlna 4}'Ino.
Zgodnie z obowiązującym studium UwaruŃowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Ż1tno, przedmiotowa działka o nr ęńd. 195 położonajest
w stręfię tęrcnów otwartych o $Tsokim reżimie ochrony środowiska przyrodniczego
oanaczonych symbolem TD ekosystęm związany z dolinami rzeczn1'rni'
Na działkę nie wydano decyzji o warmkach zabudowy.
Działka położonajest poza obsŻarem Natua 2000.
Działka rrr 195 położonajest pży &odze guntowej nieufwardzonej, lezy na zachód
od terenów Ż zabudowa.mieszkaniowąwsi Sudzin. W kienlŃu połnocno zachodnim
od działki ciągna. się grunty wsi Błonie.
Działka nie jest użytkowana rolńczo (grrrnty odłogowe), telen w całościróvmy i suchy.
Staajej zagospodarowania _ słaby.
2. Stan prawny działki uregulowanyjest w Księdze Wieczystej Nr KW PT1R/00086125/5.
cena wyr'r'oławcza 11.420,00 zI. (sło}Ynie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia
złotych).
1.

Wykaz na|eżry wywiesić na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w
Źltnie w okresie od Ż9'01.2014 r' do 20.02.?0|4 r'

osoby, którym przysfuguję pienvsŻeństwo w nabyciu nieruchomości na
wirny zło4ć
podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 polvołanej na wstępie
RTliosek w tut. UŹędzie w teminie do dnia i9.03.2014 r.

