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WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

i 2 ustawy z

dnia 2I sierynia 1997I.o
gospodafce nieruchomościami (tj' Dz'U. Nr l02 poz. 651 z2010r' z późn. zm.),
wójt Gminy Zytno podaje do publicznej wiadomości drugi wykaz
nieluchomości przeznaczonych do sprzedaŻy z zasotlu Mienia Komunalnego
Gminy.

Na podstawie ań. 35 ust. 1

I.

1. Nieluchomość oznaczona numetem działki nr 539 o powierzchni 0'18ha
w nlięjsco\Ąości Mala rń i€ś . gmina lyll)o'
Zgoclnie Z obowiąZtłącyn] studium Uwalunkorł'ań i Kierunków Zagospodarorvania
PrzęstŻennego Gnliny Żytno' pŻedmiotowa działka o nr ęwid. 539 położonajest w strefie
o najniższym leżimie ochrony środowiska kultut'owego teren zurbanizowany. Tereny
zainwestowane trwa]e i zurbanizowane d1a potrzeb infrastruktury społecznej
(blldownictwo zagrodowe' jednorodzinne' letniskowę' usługi i gastronomia)'
Działka położonajest poza obszarem Natura 2000.
Działka nr 539 leży w północno _ zachodniej częściobrębu Mała Wieś' przy drodze
gNntowej, poślód terenów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa j ednorodzinna
i zaglodowa) oraz gruntów niezabudowanych i lolnych.
BeZpośrednie sąsiedzt\ł'o nieruchomości stanowią:
od póllroc1: droPa grtlnto\^a droga gmtnn".
od zachodu: nienrchomośćgruntowa niezabLldoWana,
od wschodu: nięluchomośćgruntowa zabudowana'
od poludllia: r'ów szel'okosci J m'
Dostęp ośćkonunikacyjna: średniadojazd od szosy Zytno _ Kobiele Wielkie drogami
gruntowyni. wyposaŹenie w infrastrukturę techniczną: droga o nawierzchni
nieutu.ar'clzonej. uzbrojona w 1inię elektr'yczną i wodociąg. Ksztah ręgularny (zbliżony do
plostokąta). po\\ierzclrnia _ dobra, szerokośćdobra.. atrakcyjność / lokalizacja na cele
zabudovy mieszkaniowej : śtednia.
2' Stan plarłny działki uregulowanyjęst w Księdze wieczystej Nt Kw PT1fu00087011/0'
3' Cena wywołarł'cza 9.800'00 zl. (slownie: dzi€więć tysięcy osiemset zlotych)'
w tym:
wartośćgruntu budowlanego - 1 800 m'wynosi 9.800 Żl. + 23 yoyAT.

Wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w
Zytnie w oklesie od 30.12.2014 r. do 21.01.2015 r.

osoby, któryrn przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie ar1' 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej na wstępie ustawy, winrry złożyć
wniosęk W tut. Uzędzie w teminie do dnia 13.02'2015 r'

