Zytno, dnia 19.09.2016 t.

GN'6840.6'20l6.Ał'

oGŁosZENIE
Wqit cniny Z1łno ogłasza drugi przetarg ustny nieoglaniczony na sprzedaż
n_ierucho]ności położonej w miejscowości Budzów, gmina Z}'tno stanowiącej Mienie
Komunalne GmiDy.
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Na podstawie ań' 38 ust'l 2 ustawy
dnia 21 sieęnia 1997 r.o gospodarce
nieruchomościami (ti. Dz.lJ. z 2015 t poz' I'774 z późn. zm.) oraz Rozpo.Ządzenia Rady
Ministrów z dnia l4 września2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetalgów
oraz lokowań na Żbycie nieruchomości (Dz.U' z2oI4 l' poz.5l8 z póżn. zrn.) Wójt Gńiny
Żytno ogłasza drugi przetarg na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

I'

Polożelięl
Budzów' nr mapy _

Il'

1, gmina

Żytno.

Powierzclrniadziałki:

dz. r'tt '70 - o pow. 0,29 ha
t.i. RV-0.11 ha,RVI-0,02ha,S/RVI-O,O3ha,B/RVI O,13ha
Bral miejscolłego planu zagospodarowania pr7eslrzennego'
Według obowiązującego Studium Uwarunkowan i KieruŃów Zagospodarowania
Plzestrzennego Gminy Ż1'tno uchwalonego uchwałą Nr xvIV103lzooo r z dnia
14 kwietnia 2000 r Rady Gniny Żytno przedmiotowa działka o ff ęwid.7o położona
jest w stlefie osadniczej, występuje najniższy reżim ochrony środowiska przyrodniczego.
Tereny oznaczone symbolem OS - tereny zurbanizowane, zainwestowane trwale dla
potŹęb infrastluktury społecznej (budownictwo zagrodowe, jednorodzilne' letniskowe,
usłrrgi i adn'iit'tistracja). Działka ma kształt plostokąta, węższym bokiem przylega do
drogi pr'zez wieś'Na działce kilka staryclr drzęw. Działka jest położona przy drodze
asfaltowej w sąsiedztwię i otoczeniu zabudowy zagrodowej wsi. oddalona od
miejscowości gminnej ok. 9,5 km'
Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Działka położom jest poza obszarem Natura 2000.

I]l' oŻnaczenie Księgi WiecŻystęj

:

stan pm\łny działki uregulowanyjest w Księdze wieczystej
Nr Kw PT 1fu00093626/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym
w Radomsku.

IV'

Cena rv1rvołarvcza nieruchomości wynosila: 30'3oo'00 zI.
(słowniei trzydzieści fysięcy trzysta zlorych),

Cenł nieruchomości w drugim przetargu wynosi: 19.000,00

(słorvniei dziewiętnaścietysięcy zlofych).
wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, Źe
postąpielrie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek Żłotych.
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V.

Przetarg odbędzie się dnia 24.10'2016 r. o godz. 9"" wUrzędzie Gminy
w Zytnie pok. nr 8.

Vl. Warunłiem udziału w p.zetalgujest wpłacenie wadium w wysokości
2000.00 zl' w pieniądzu. rł kasie Urzędu Cminy * Żynie lubnakonto

B.S. Z)'rno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004 w terminie do dnia
18'10'20l6 t. /włącznie/ - podając nr działki przy wpłacie'
Za dzleń zaplaLy lwaŹa się dzień uznania lachuŃu baŃowego Urzędu Gminy Zytno.

Wadium nie podlega zwTotowi w plŻypadku gdy:
_ osoba ustalonajako nab}łłcanieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie do zawarcia umowy kupna.
VII'Wadirrm wniesione w pieniądzu przez uczestnika pŻetargu, któIy przetalg
wyglał' zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Vlll'osoby biorące udział \ł plŻętargu winny zapoznać
przetargu przed jego rozpoczęciem.

się z przedmiotem

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

X'wylic}.towana należnośćza działkę platna jest przed spisaniem Al<tu Notarialnego.

Xl'Z ważnych powodów organizator może odwołać przetarg,

a informacja
ojęgo odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Xll.Dodatkowe informację o plzęznaczonej do sprzedży nieruchomości
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ż1.tnie pok. nr 8 w godzinach
pracy Urzędu.

