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oGŁoSZENIE
na sprzedaż nieruclromości
położonej w miejscowości Btrdzów' gmina Z;tno stanowiącej Mienie Komuna1ne Gminy'

wójt Gminy Ż1trro

og)'asza przetalg ustny nieograniczony

i 2 ustaw)' z

dnia 21 sierynia 1997 r.o gospodarce
Dz.U' z 2015 r poz. I'/'14 z późi. znl') oraz Rozpol'Ządzenia Rady

Na podstawie art. 38 ust.l

nieluchomościalrri (j.
Ministrów z dnia 14 września2004 r. w sprawie sposobu i tr'ybu plzeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz'U' z 2014 r. poz' 518 z póżn' zm.) wójt Gminy
Żyho ogłasza przetarg na zbycie niżęj wymienionęj nieruchomości:

I.

PołoŻenie:
Budzów, nr

mapy

1, gmina Z}'tno.

II. Powierzc}niadziałki:
dz. t 70 - o pow. 0,29

tj.RV

0,11 ha, R

vl

ha
O,O2 ha, S/R

VI - 0,03 ha, B,R

VI

0,l3ha

Brak miejscowego planu zagospodarcwania przestrzennego.
Według obowiąującego studium Uwarunkowali i KieruŃów Zagospodalowalria
PŹestrzennego Gminy Z;'tno uchwalonego rrchwałą Nr XVII/103 /2000 z-dnia
'r
14 kwietnia 2000 r Rady Gminy Zytno pżedmiotowa działka o rrr ewid.70 położona
środowiska przyr'odniczego.
.jest w strefie osadnjcze.j, występuje najniższy Iężim ochlony
tlwale dla
zainwestowane
teleny
zu]baniŻowane,
Teleny oŻnaczone symbolen] oS jednolodŻinne'
letniskowę,
potrzeb inlrastruktury spo}ecznej (budownictwo Zag.odowe,
przylega
do
prostokąta,
węższym
bokien
ma
kształt
usługi i adrninistracja)' Działka
jest
połoŻona
pĘy
dlodze
drogi przez wieś. Na clziałce kilka starych dzew. Działka
od
wsi'
oddalona
zagrodowej
zabudowy
i
otoczeniu
asfa]towej w sąsiedztwie
miejscowości gminnej ok' 9,5 kmNa działkę nie r.vydano decyzji o warunkaclr zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Działka położonajestpoza obszarem Natura 2000.

III. oŻnaczenie Księgi wieczystej:
stan prawny działki uregulowany jest w Księdze wieczystej
Nl' KW PT 1R/00093626/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowynr
w Radomsku.

lV'

Cena rvylvolawcza nieruchomości wynosi: 30.300'00 zł.
(slownie: trzydzieści tyŚięcy trzysta złotych).
- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, żę
postąpienie nie może wynosić mniej niz 1 0/o ceny wywoławczej
z zaokągleniem w gólę do peŁryc1r dziesiątek złotych.

V'

PEętarg odbędzie się drria l2.08'20l6
w Zytiie pok. nr 8.

r'.

o godz.

l3""

w Urzędzie

Gniny

VI.Warunkięm udziału w przętalgu j est Wpłacenie wadium w wysokości
3000,00 zł. w pieniądzu' w kasie Urzędu Gminy w Żytnie lub na konto
B.S. Zrłno 83 8267 ooo9 2000 0000 o 130 0004 w tęrminię do dnia
08.08.2016 r. /włącmie/ - podając ff działki przy wpłacie.
Za dziei zapłaty uwaŻa slę dzićf- uznalia racńuŃu baŃowego Urzędu Gminy Ż1tno'
Wad;um nje podlega zwrotou i w przl padku gd1
- osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i tęminie do zawarcia umowy kupna.
:

Vll'Wadium wnięsione w pieniądzu pzez uczestika plzętargu, który plzetalg
wygrał, zaiicza się na poaŻet ceny nabycia nieruchomości'
vIIl.osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przędmiotem
przetar-gu przed jęgo rozpoczęciem.

Ix'

spEedaŹ nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych'
Granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Urzędu.

x.

Wylic}'towana należnośćza działkę płatnajęst przed spisaniem Aktu

xI.

-Z ważlrych powodów organizator może od\łołaćprzetarg, a informacja
ojego odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Nota

alDego.

xll.Dodatkowe infom acje o ptzezrtaczolej do sprzedaży nieruchomości
można uzyskać w Ulzędz]'e Gminy w Żytlie pok' nr 8 w godzinach
pracy Urzędu.

Ociepa

