Zvtno. dnia 01.02.2017

r.

WYKAZ

nicruclromości przeznaczonyclr do sprzcdaży nir rzccz najcntc1'
rv tI'ybie bezprzetargowynr.

I i2

z

dnia

2l

sierpnia 1997r"
o gospodalce nierucholnościalrli (ti' DZ.U' z 20l6 r' poz'' )l17 z póŹl't' z.ttl ').
Wójt Gnin5'Zytno podllię clo pLrblicznej lviadonrosci rłl'klLz I'l ict'Ltcll trtllości
przeznaczonych do sprzcclaży z zasobr'r ]V1ierria I(onluna1nego (inliny'

Na podslawie aI1. 35 ust.

ustarvy

t.

]. Pźedmiotcnl spźedaż-Yjesl lol(nl nricszl(alny nl 1 o pow. tlż}'tko\\cj 46,7l m1\\'I'az
z ponieszczenienr pt'zytrależnynr (konlótka) o polv' ll.86rl:rr lniejscorrości Bor'z1.'lioll lt
prz1 rrlicr l(ościLtszlti :łif rra rIzialce rlr ]f7r-l or'az utlzialclrr 5tl57l](;()l7 lr czqśc]rls|L!lne'l

\t.'I]L'Iri.L,I:1.. :r lrl Lr.
w stLlcliul]] u\\alunkorvaIi i ltier'trrr]ióli zagospodar'orvania przestlzenner.:o gnlirl)'Z)Lno
pr'zedrliiotowa clzialka nl'327/4 poloŻonajest $' stletle osadnicŻei o tlajniŹszynl reiinlic
oclrr'ony śloclor,viska przy'r'oclniczego oznaczonej synrbolerrr oS _teLenv zut'brll iztlu llte
'

(btldo\Ą'nict\vo ztlglodo'"ve, jedrroloclziurre. letniskou'e. rrslrrgi i adl]]inis1lacja)'
Nieluclroność PoIoŹonil jest w cel]tnlnr lDiejscowości BoŁ}'koW'ir lv tlLoczcniLr zaLrudorr't
- triet'Ltcltolllilsc
.jcdnor'oclzinrre]. slileprr. szliol1'. kościoIa. Lclkalizacja ogólna dobre
Lls\ttlo\alla \\ pobliżU dróg o ślednil1'] natężcniu lllchU. otoczcnic zielcni. dobrll llloźlillość

anił'
Lokal nrit'szkalnl nr I polozon)'jesl nl pattcrzc btlchrku lYielolodzinneg,l.
par'ko*

łoncj1 gnac1'jnego. zlolializorvanego rla działce rrr 327l4 o polv. 0.2026 ha' W sk]ad
lokalu u'clrodzą pokój. kuchnia. lazienkit z rvc. przedpokój' Do lokalLr plz1'rr.rleŻ1'kotllórka'
StaIr tecluliczny lokalu podstarvorły. Slandald rvykorlczenia lokalu Podsla\vo\\')''
wvposnżenie w n]edia: enclgia elckll}'czna. rr'oda zinrla z sicci gurirrncj. cetllralne
ogrzc'rrrnic z piccr \\ lokalLr. lianalizacja saniLnma lokalnl (szlLnlboi
1

2' stall pla\\łl\, ulegulolvan1' rr' Księc1zc wiecz.'-sle'j Nr PT'] Iv00059079/9 \\ SEd7ie
Rejonorlun rr Radomsl<Lr.

]'

LokaLnlieszl(allry wiaz z pomieszczeniem prz1'rraleznyr'n i Lrdziłłenlrt nieluchonloś('i
$'sPólnej stalro\\i pl'uednriot ulnow'! l]ajn]Lt trł lzecz Palti Hłlin''- Jaslr'zębskiej'

.ł' Cena lokiLlu nrieszkalncgo rvylrosi:_j9.000,00 zl (slolrnie: tI'z1'tlzicści rlzierr'ijć

{1sięc1

zlotl ch).

Wykaz należy wywiesić r-ra tablicy ogłoszeń w budyrrku Urzędrr (imin;
rv Zytnie rv okresie od 07 '02'Ż017 r' do 01.03.2017 l'.
Osoby, któr'yrn pt.zySłtlgLłe pielwSZel''iStY'o w nab1'ciu n iel'ut-lro lll ości lla
poc1starvie al't.34 tlSt. l pkt'l i2 porr'olanej na WStępię 1151311'1'' 11'itltly złoŻ1'c
\Ą'1]iosek \\' lut. UIZędZie \Ą' tel'n-}it]ie clo rlnia 22.03 '201 7 r.

