ifójt iłnini Ż5!rrc

Jovi ro'l.1.s?.]7-ń.]r;
/1lllo_ dnia 2].l Ż.]0l ] r'

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie ań. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dftia 21 sierpnia 1997I.o
gospodalce nieruchomościami Q. Dz.U. Nr 102 poz. 651 z20l0r. zpóźn. zm'),
Wójt Grniny Zytno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
plzeznaczonych do sprzedaĄ z zasobu Mienia Konunalnego Gminy.
I.

1. Nieruclronrośćoznaczona numelem działki n 861 o powiezclrDi 0'13 ha w miejscowości
Mała wieś'gmina Zytno.
w Studilun Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Glniny Żytno
przedmiotowa działka o nr ewid. 86lozDaczonajest symbolem TPR - obszar rolniczej
przestrzęni z kompleksanri gleb o wyższych klasach bolitacji.
DZ' nr 86lpołożonajest w południowej częściwsi, przy drodze glutltowej ozn. jako
działka rt 863' w sąsiedztwie telenów lolnyclr oraz lużnej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzirrnej, zagrodowej oraz letniskowej' wzdłużjej wschodniej gralicy or'az od
strony południowej biegnąlowy. Działka leŹy bezpośrednio pt'zy drodze gruntowei
o szęrokości 6.0 nr, o nawierzclrni częściowo utwaldzonej żwilen. uzblojenie techniczne
drogi stanowi linia energetyczna i wodociąg gminny. Kształt działki regulamy
(p.ostokątny)' szerokość słaba (10nr)' powielzchnia średnia' Działka nr 86l ma
bezpośIedDi dostęp do drogi ozn. nr 863' która ttzbloionajest w wodociąg oraz linię

2'
3'

energetycz11ą
Stan prawny działki uręgulowanyjest w Księdze Wieczystej

Nl Kw PT1fu0008701 l/0.

Cena wywoławcza 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych)'
II.

]'

Nieruchomośó oznaczona nunleren działki m 862 o powiel'zchni 0,19 ha w nie.jscowości
Mala wieś,gnina Zytno.
w studium Uwarunkowati i Kierunków Zagospodarowarria Przestrzerrnego Cmin1 Żytno
przedrniotowa działka o nr ewid. 862 oznaczonajest symbolen TPR - obszar lolniczej
przestrzeni z komp]eksami gleb o wyższych klasach bonitacji olaz TD ekosystem
związany z dolilami rzecznymi.
Dz. nl 862 leŹy w południowej części wsi, w sąsiędztwie telenów rolnyclr rozpl'oszonej
Zabudowy nicszkarriowej (ednorodzinrrej - zagrodowej - ]e1l skowej).z tŹech stronjest
ona otoczona rowatni' ale za rowem od strony południowej przebiega droga gluntowa
ozn. jako działka nr 829'nieco dalej w kierurrku południowyrn (w odległościokoło 70 m)
ciągną się już duże kompleksy leśneLP' od południa działka leży bezpośt'ednio pży
rowie, a za nim biegnie droga gruntowa o szerokościtylko3'00 m, któIa nięjęst widoczna
w telenie na wysokości gNntów szacowanych, dloga ta nie posiada żadnego uzbrojenia
technicznego.
Kształt działki regulamy (prostokątny)' szerokość słaba (l0m). powielzchnia średnia.
Działka fu'862jest to atrakcyjDa nieruchomośćrolrra ze względu rra możliwośc

realizowania w pżyszłościzabudowy mieszkaniowej iednolodzinnej lub ]etnisko\ł'ej
(w niewielkiej odległościod niej istniejejuż zabudowa rrrieszkalliowa), może też zostać
\łykorzysta[a na cele rekreacji' w tym t1p. pod staw.
2' stan prawny dŻiałki ureglllowany jest W Księdze Wieczystej NI KW PT1R7oo08701 1/0.
3. Ce[a wywoławcza 5.200,00 zł' (słownie: pięć tysięcy dwieściezłotych).
Nieruchomość ozno"'onu nu,o".",o |'j,u lkl 11r 241/lo powielzchni 0,58 ha
w miejscowości Si|nica' gmina Zytno.
W studium Uwarunkowali i Kien'urkół' Zagospodalowalria Pzestrzelnego Glniny Z}tno
przedmiotowa działka o n[ ewid. 24711 oznacŻonajest synbolen
teleny użytków
leśnyclr ilolnych o słabyclr klasach bonitacji z istDiejącynr lozpfoszorrynl osadniclwern.
Dz. nr 247/1 położonajest w Zachodniej części wsi Wynyslów. w głębi za zabudowaną
dz|alkąnr 24712, kLóla jest poloŹona przy dlodze o nawieŹchni asfaltowej' uzblojonej
w wodociąg i linię energetyczną wzdłużktóIej rozciąga się zwańa Zabudowa
mieszkaniowajednorodzinna i zaglodowa, na tyłach działki (od póhlocy) są kornpleksy
leśneLP i z uwagi na to sąsiedztwo prcktycznie na całej dzialce występllje zadrzewienie
pochodzące z sanosiewu.
Działka 241/1 nie lna dostępu do dtogi publicznej _ leży w głębi od drogi o nawiezchni
asfaltowej' wzdłuż któ.ej prŻebiega ljnia energetyczna i wodociąg' Kszlałt _ trapez'
powierzcl'nia b' dobra' szerokość_ b. dobra (około 33 m).
2. Stan prawlry działki LlregulowaDy jest w Księdze wieczystej Nr Kw PTlR/00089960/] '
3' Cena wywoławcza 11'500'00 zl' (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).
1
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1. Nieruclromość ozlru.'ono
o'Jłki nl438 o porvierzchlri 0,97 ha
'ru,'r"r",ll
w niejscowości Silnica, gmina
Żytno'
W Stttdium UwaruŃowati i Kierunków Zagospodarowania PĘestrzen ego Gminy Zy1[o
przedDliotowa działka o nr ewid. 438 oznaczonajest syn]bolem
teleny użytków
leśnych i rolnyclr o słabych klasaclr borritacji z istniejącym rozproszonym osadnictwem.
Dz' nr 438 leży we wschodniej części wsi wymysłów, pŹy dlogaclr gruntowych
utwardzonych, choć od północy odległośćod asfaltu wyrrosi około 70 m' pośród gruntów
rolnych' na któryclr pojawia się samosiew. ale w niewielkiej odległościod działki znajdqje
się zabudowa nieszkaniowa rozproszorra.
Działka rrr 438 od północy i południa lezy przy drogach gnrinnych gllu1to\łych lekko
Lltwardzonycl'\ klóre na wysokości tej działki nie posiadają rrzblojęnia techniczncgo'
Kszlałt _ plostokątny. powierzcln a b. dobra, szerokośćb. dobra(około 25 n).
Działka Z dwóch stron przylega do dlóg' od strony północlrej odległośćocl asfaltu i lirrii
enelgętyczDej wynosi około 70 nr, zaśod granicy z siedliskienr _ 35 n.
2. Stan plaw]y działki ulegulowanyjest w Księdze wieczystej NLKW PT1 R/0005971 l /2.
3. Cena wywoławcza 25.600,00 Zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotyclr).
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Nieruchomość oznaczona numereln działki nr 12615 o powier.zclrni 0'06 ha
w miejscowości Si|niczka' gmina Żytno.
w studium Uwarunkowati i Kierrrnków Zagospodalowania PŹestlzennego Gniny Żytno
prŻedmiotowa działka o nr ęwid. 12ól5 oznaczonajest symbolem oS _ tereny
zainweslowa[e trwale i zabudowane dla potżeb infrastluktuly społecznej (budownictwo
zagrodowe jednorodzinne, letniskowe, rrsługi i adrnirristracja)'
DŻ. Dr l2615 położonajest na pŹysiółku .,Brzeziny''' ńe ma dostępu do drogi publiczDej

- znajduje się w głębi za

działkąt |2613

'

która

j

est połoŹona

pŹy drodze wojewódzkiej

Działka tajest bez dojazdu i dostępu do mediów,jest zadbaoa uprawiana przez
aktualnego uŹfĄkownika, telen równy.
2. Stan plawny działki uregulowanyjęst w Księdze Wieczystej Nr Kw PT1fu00059944/4.
3. Cena wywoławcza 4.150,00 zl' (sło\łnie: cŹery tysiącę sto pięćdziesiąt złotych) + 23 %
podatku

'

VAT.

VT

1' Nieruchomość oznaczona numeręm działki m l74
w miejscowości silniczka, gmina Żytno'

o

powierŻchni 1'25ha

W Studium Uwarunkorł'an i Kierunków Zagospodarowańa Przestrzennego Gminy Żyłno
przedmiotowa działka o nr ewid. 174 oznaczona jest symbolem TD _ ekosystem zw|ęuty
z dolinami rzecznyni.
Dz' ff 174 od strony południowej przylega bezpośrednio do drogi wojewódżiej(drogi
przez wieś)'nie ma urządzor,ego Ąazdu z drogi wojerłódzkiej, zaśod północy \ezy przy
rzece Silnica. Droga wojewódzka, przy której leży dz. nr 174 posiada dobre uzbrojenie
techniczne: jezdnię o nawierzchni asfaltowej chodnikami z kostki betonowej, linię
enelgetycznąi te]efoniczną oraz wodociąg, ksŻałt prostokątny, polvierzchnia dobra,
szerokość_ b. dobra ( 35m). Działka ta posiada teren równy, lekko obniżający się
w kiermlu rzeki, niejest uż1.tkolvany rolniczo, stan zagospodaJowania gruntów:
cz. średni i słaby.
2. Stan prawny działki uregulowanyjest w Księdze wieczystej Nr Kw PTlR/00060624/5.
3. Cena lvywoławcza 37.050,00 zl. (słolvnie: trŻydzieścisiedem tysięcy pięćdzięsiąt złotych).
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1. Nieruchomość oznaczona numelem działki m 7611 o powierzchni 0't0 ha
w miejscowości Silniczka, gmina Z1'tno.
w sfudium UwaluŃowan i KieruŃów Zagospodarowania PrzestrŻennęgo Gminy Ż)tno
tereny
przedmiotowa działka o nr ewid. 7611 oznaczonajest symbolem
(budownictlvo
potrzeb
infrastlukfury
społecŻnej
i
zabudowane
dla
twale
zainwestowane
zagrodowe jednorodzinne, letniskowe, usfugi i administracja ).
Dzjałka'/ 61 1 położona w pofudniowej części obrębu' na norvo po\łstĄm osiędlu
budownictwa mieszkaniowęgo, leżącego na południe od drogi wojewódzkiej RadomskoWłoszczowa. Działka od południa sąsiaduje z drogą grunto\ł'ą z pozostałych stron
z nieruchomościami grunto\łymi z domami w trakcie budowy. Działka leży pży drcdze
gnultowej o nawierzchli utwardzonej' uzbrojonej w linię energet}czną i wodociąg.
KsŻah działki prostokątny, szelokość_ b. dobrą wielkość_ dobra, atakcyjność,
lokalizacja na cele mieszkaniowe - b. dobra.
2. Stan prauny działki ujegu]o\łany jest w Księdze Wieczystej Nr Kw PT1fu00089933/3'
3. cena $rywoła\łcza 15.500,00 zl. (sło*nie: piętnaście tysięcy pięćset Żłotych) + 23 %
podatku VAT.

os'

VIII.

1' Nieruchomość oznaczona numercm działki nr 7612 o powierŻchni 0,10ba
!v miejscowości silniczka, gfiina Żytno.
w Studium Uwarunkowań i KieruŃów Zagospodarowania Przestlzennego Gminy Z)'tno
przedmiotowa działkao x,r elvid.7612 oznaczonajest symbolęm oS _ tereny
zainwestowane tlwalę i zabudowane dla potrzeb infrastuktury społecŻnej (budo\łnictwo
zagrodowe j ednorodzinne, letniskowe, usługi i administracja ).

Działka7612 położona w południowej części obrębu. na nowo powstałym osiedlu
budownictwa mieszkaniowego, leżącego na południe od drogi wojeu'ódzkiej RadomskoWłoszczowa. Działka od południa są5iaduje z drogą gruntową z pozostałych stron
z nieruchomościami gruntowymi z domami w trakcie budo\ły. Działka leży przy drodze
gruntowej o nawieŹcbni utwardzonej' uzbrojonej w linię energetyczną i wodociąg'
Ksżałtdziałki prostokątny, szelokośó b' dobra, wielkośćdoblą afuakcyjnośc,
lokalizacja na cele mieszkaniowe - b. dobra.
2' Stan prarłny działki uregulowanyjest w Księdze wieczystej Nr KW PT1R /00089933/3.
3. Cena w1.woławcza 15.500'00 zl. (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) + 23 %
podatku VAT.

IX.
1' Nieruchomość oznaczona numelem działki nr 26 o powierzchni 0,32ha
rł miejscowości Bugaj. obręb Bugaj. gmina Żyno.
w studium Uwarunkowań i KieruŃów Zagospodarowania Przestrzemego cminy Ż;łno

przedmiotowa działka o nr ewid. 26 oznaczonajest symbolem TD ekosystem zwiąŻany
z dolinami rzecznymi.
Działka 26 położona \ł północnej części obrębu Bugaj, niedaleko od gruntów obrębu
Żytno' we słsi Załawie, przy drogach gnulto\łych, z których jedna prowadzi od drogi
pońatowej Żytno Bugaj do wsi Rogaczówek, a drugajest dro gąprzez wieśZaławie,
w sąsiedztwie znajduje się rozproszona zabudowa siedliskowa' grunty ro]ne( glunty ome
i pastlviska) oraŻ lasy. Dostępność komunikacyjna_ dojazd drogami o nalvierzchni
nieutwardzonej (. ziemia)' nieruchomość leży przy Żbiegu dwóch dróg, wzdłuż
których przebiega linia enelgetyczna oraz wodoci€ gminny. Ksztah zbliżony do trapezu
szerokośćokoło 45 m- Lokalizacja na cele zabudowy mieszkaniowej (ednorodzinnej/
Letniskowej). PrŻeŻ całą długośćdziałki , bliskojej wschodniej granicy' ale nie w pobliżu
dlogi, lecz niestety na głębokościaz 5-9mod pasa drogowego, przebiega napowietrzna
linia enelgetyczna niskiego napięcią na działce stoijeden słup pźelotowy ofuzprzy
zbiegu dróg sfup odporowy.
2. Stan prawny działki uregulowanyjęst w Księdze Wieczystej NI Kw PT1R/00089933/3'
3. Cena wywoławcza l5.500'00 zl. (sło\łTlie: piętnaścietysięcy pięćset złotych) -| 23 %
podatku VAT.

x.
1. Nieruchomość oznaczona numerem działki nr 37614 o powieIzchni 0,2883 ha
w miejscowości Łazów' gmina Z}.tno'
w studium Uł'alunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestzennego Gmin} Z}.tno
przedmiotowa działka o nr ewid' 37614 oznaczonajest symbolem TD _ ekosystem
związarry z dolinami rzecznyrrri.
Działka3'16/4 położona w północno - zachodniej części wsi, przy dlodze gruntowej,
przy której znajduje się luźna zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprau'ne'
od północy _ droga gmirrną od zachodu _ zabudowa mieszkaniowa zagrodowa'
od południa i wschodu $unty rolne' Dojazd do działki dlogą gminrrą o narłierzchni
utwardzonej żwilem i drobnym tłuczniem z dlogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej
( w odległościokoło 1 km). Droga gminna, przy któIej zlokalizowanajest nieluchomość,
posiada średniąinfrastrukfuIę techniczną uzbrojenie jedynie w linię enelgetyczną
Ksżałtdziałki zbliżony do prostokątnego równoległobok), szerokość_ b. dobra (45m),
atrakcyjność gluntów rolnych b' dobra, w sąsiedawie istniejącej zabudowy.
Teren dośćrówny i niski, gunty nie są uż)'tkowane rolniczo (odłóg), wzdłuz drogi jest

Iów, ale \ł pobliżu wschodniej cŻęścidziałkijest urządzony wjazd (przepust)'
stan zagospodatowania gruntów _ średni.
2. Stan prałny działki uregulowany jest w Księdze Wieczy-stej Nl Kw PT1w00087985/8.
3. Cena w1.woławcza 7.500,00 zI. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

xt.

l.

Nieruchomość oznaczona nurnerem działki m 475 o powierzchni 3,50ha
w miejscowości Siluiczka , gmina Zyno'
W Studium Uwarunkowan i Kierunków ZagospodaIolvania P.zestrzennego Gminy Żyłno
przedmiotowa działka o nr ewid. 475 połoŹona w strcfie telenów otwaltych o \,łysokim
reżimie ochrony środolviskaprzy'odniczego oznaczonajest symbolem TPR _ tereny
Iolniczej pŹestrŻeni kompleksami gleb o wyższych klasach bonitacji.
Działka 4'l5 leży we wschodniej częściSilniczki w połowie odległościpomiędzy Silniczką
a Maluszynem, w sąsiedztwie terenów Iolnych oraz leśnych, z dwóch stron pzylega do
dlóg gruntowych' z których jedna prowadzi do drogi wojewódzkiej RadomskoWłoszczowa. Ksztah działki śIednio korzystny, bo trójkątny, atrakcyjność _ śrcdnia
z uwagi na biegnącą w poprzek działki napowietŻną linię sN.
2. Stan prarłłrydziałki uregulowanyjest w Księdze wieczystej NI Kw PT1R /00057505/1.
cena w),1voławcza 59.150,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dzielłięć tysięcy sto pięćdziesiąt
zlotych).

x.
Nieluchomośćoznaczona numelem działki m 83 o po\łięrzchni 0,48 ha
w miejscowości Sekursko , grnina Z)'tno.
w Sfudium Uwarunkowań i KieruŃów Zagospodarowania Przestrzerrnego Gminy Żytno
przedmiotowa działka o rLr ewid' 475 położona w strefie telenów otwartych o wysokim
reżimie och.ony środowiska przyrodniczego oŻnaczonajest symbolem TPR - tercny
rolniczej przestEeni kompleksami gleb o wyższych klasach bonitacji.
Działka 83 leży 'Vv północno _ wschodniej częściwsi Sekursko, przy drodze asfaltowej
biegnącej z ŻJłna do Sekurską w sąsiedŹwię telenów rolnych. Atrakcyj nośćb' dobra,
dostępnośćb' dobra. Kształt działki plostokątny o szerokości l0 m.
2. Stal prawny działki ulegulo\łanyjest w Księdze więczystej Nr Kw PTlRi00088302/4.
cena w],'woła\ł'cza 8'800,00 zt. (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych).
1.

Wykaz należy r.r1rviesić na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w
Zlnie w okresie od Ż3.l2.20l3 r. do 15.01.2014 r.

osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie ań. 34 ust. l pkt.1 i 2 powołanej na
wniosek w tut. Urzędzie w terminie do dnta
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