Wóji Dminy Źytnl
.'ow. rodomsŻczońsk1

Zytno. dnia 07.07.2016 r.

GN.6840.4.2016.AL.

oGŁoSZENIE
wójt Gminy Ż;'tno ogłasza prŻetalg ustny nieoglaniczony na spżedaż nieruclronrości
położonej\ł'l'nieiscowościKąty. obręb MalLrsz)n. gmina Z1tno stanowiącej Mienie
Konunalne Gminy.

Na podstawie art. 38 ust.l i 2 Lrstawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoścjami (Dz'U. z 2015 t' poz. 17'74 z późn. z:n.) olaz Rozpot'ządzenia Rady
Ministró\ł z dnia l4 w.ześnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania pŹetargów
omz rokowali na zbycię nieruchoności (Dz'U. z2014 r'poz'518 z póżn. Żi1.) Wóit Gminy
Ży-tIro oglasza przetalg na Zbycie niże] rł.'_mienionej nieruchomości:

l.

Polożenie:
K4I}, obręb Malus,/}n. nr tllap}

- 2. gnriIla./ytno'
Powielzchnia działki:
dz. nr 555 - o pow.0,24 ha,
tj. R VI 0,12ha. S/RVI-0,12ha.
Brak nriejscowego planu zagospodalowallia przestrzęnnęgo.
W byłynl planie zagospodalowania prŻestrze n neuo C nl in1 Zr tno. pI zed m iotolva działka
nl555 położona była na tefenacl'] oznaczonych syrrrbolenr 20 MR telen)'zabudo\lY
zagrodowej na głębokościok. 50 m od dlogi gl'unlowej ogólrrodostęprrej nr 550'
pozostała częśćto tereny oznaczone symbolem R uprawy polowe i oglodnicŻe'
Wedłtrg obowiązującego studilu,lr uwaluŃowań i kierunJ<ów zagospodarowania
pżestzeDnego Gniny Zytno' na podstawie uchwały Nr xvII/103/2000 z dnia
]4 kwietnia 2000 r'. Rady Gminy Zytno. w działka połoŻonajest w stfefie terenów
otwańt'ch o \\,)'sokin] reżilnie ochlon} ślodorviska pr7yrodniczego na telenach
oznaczonych synlbolelll TD - ekosys|em związan} z c1oIinani r'zecznynli
/tereny potencjalnie zalewowe/.
Na działkę nie wydaDo decyzjio warunkach zabudowy'
Działka położonaiest poza obsŻaręm Natura 2000'
Dzialka ptzezlaczola pod zabudowę ma ksztah plostokąta' Sąsiedztwo nieluc1romości
stanowi zabudowa zagrodowa' w niewielkiej odległościciek wodny. Na nieruchonrości
znajdLrją się ruiny budynku rrrieszkalnego, do któIych dostęp.ięst utudniony z powodu
Zakrzaczenia \Ą'okół budynku'
Telcn działliijest nielówn}. skalpa porośnięta tlawanri. PIzy dlodze na dzialce znajduje
się słLlp enelgetyczny podwójny' drewrriany' Sieć energetyczlla NN przebicga przez
działkę fukośnieod stlony północnej/'
IIl' oznaczenie Księgi WieczystejI
stan prawny działki uregulowan'v jest \ł' Księdze wieczystej Nl KW PT 1 fu000803 80/8.
IV' cena wywolawcza nieruchomości wynosil 9'830'00 zł.
(slownie: dziewięć tysięcy osiems€t trzydzieści Zlot}ch)'
- o wysokości postąpie ia decydują uczcstnicy pŹetalgu Z t)'In' że
postąpiellie nie lnoże wynosić t'nnięj niż l oń ceny lvywołauczej
z Zaokląglenien W górę do pehrych dziesiątek z}otych.

II'

V'

Przetarg odbędzie się dnia 12'08.2016 r' o godz' l0oo w Użędzie Gniny
w Zytnie pok. nr 8.
vI. WaNnkiem udziału w przetargujest wpłacenie wadium w wysokości
1.000,00 zł. w pieniądzu' w kasie UEędu Gminy w Zytlie lub na konto
B.S' Żytno 83 8267 0009 2000 0000 0l30 0004 w teminie do dnia
08.08.2016 r. /włącznie/ - podając nr działki przy wpłacie'
Za dzięń zapłaty nważa się dzień uznania rachunłu bankowego Urzędu Gminy Zytno'
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- osoba ustalonajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie do zawarcia umowy kupna
VII. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczesLika przętargu, który przetalg
wygrał, zalicza się na pocŻet ceny nabycia nieruchomości'
VIII' osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed
jego rozpoczęciem.
Sprzedaż nieruclromości następtrje wg danych ewidencyjnych'
Granice nieruclromości nie będą wznawiane na koszt Uźędu.
wylic),towana nalehośćza działkę płatnajest przed spisanielll Aktu Notarialnego.
Z Ważnych powodów olganizator noże odwołać pźetarg' a infornracja ojego
odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.
xII. Dodatkowe infotmacje o przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Żytnie pok' nr 8 w godzinach pracy Urzędu'
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