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oGŁoSZENIE
Wójt Gminy Zytno ogłasza pżetarg ustny nieograniczolly na spźedażnierucl'iomości
położonej w miejscowości Mała Wieś. gnlilla Z)lno stcno\\'ląceJ Mienie Konlunalrre Grniny'

Na podstawie ań' 38 tLst'1 i 2 ustaw)' z dnia 2l sierpnia 1997 r'o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 l. poz. 1174 z póżn' zm') oraz Rozporządzenia Rady
Ministlów z drria 14 wrześrria2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania pŹętargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U' z2oI4 t' poz.5l8 z późn. zm.) wójt Gminy
Ż'Ąno ogłasza Wzętarg na Żbycie niżej wymienionej rrieruchorności:

l'
Il-

Położenie|
Mała Wieś, nr mapy _ 2,

gnila Ż1łlo.

Po,'vierzclrnia działki l
dŻ. nr 861 - o pow' 0.l3lra.
tj. Ps
0.13 ha.
W Studiun Uu'arurrkowali i Kielllnków Zagospodalorvania Przestrzennegc
Gminy Żytno' na podstawie uchwały Nr XVll/10j/2000 r'z dnia 14 kwietnia 2000 I
Rady Gnriny Zytno przędmiotowa działka o m ewid' 86l położonajest w strefie terenów
ot\Ą,ańych o wysokifu reżinie ocl]rony środowiska przyrodniczego. Zakaz wszelkie.j
zabudowy. Teleny oznaczone symbolem TPR - obszar rolniczej pzestzeni produkcyjnei
o lłyższ1'ch klasach bonitacji.
Na działkę nie \\'ydano decyzjio \łarunkaclr zabrrdolvy idecyzji lokalizacii inttcsryc.ji
celu pr.rblicznego.
DŻiałka połoŻonajest poza obszarem Natura 2000'
Na telenie w/w działki brak obszaru rewitalizacji i ich sttel
Nieruclromośćpołożonaw obrębie Mała Wieś'stanowi dęzabudowalrą i nie
przeznaczonąpod zabrrdowę działkę' Ma ona kształt prostokąta. Bezpośrednio przylega
do zaktzaczonego rorł.rr od stt'otl1'zaclrodniej. do pastwiska od stlony wschodniej
i połuclniorvei. do dr'ogi od stron1 póhlocnej' Korlpleks gleborłr'rł większosci
żytnio-ziemniaczan) słaby olaz \Ą'okoio |/, zboŻo$ o+asic\Ą n)' s]ab).
Działka zagospodarowana'
Media: wodociąg i energia elektryczna' oświetlenieuliczne.
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III. oznaczenie Księgi wiecŻystej:
stan prawny działki ulegulowany.]est w Księdze Wieczystei Nr

lV' cenł wywolawcza

KWPT

nieruchomości rv}nosiI l.970'00 z|.

/sIownie: tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt zIotych/.
- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że

postąpienie nie może wynosić mniej niz 1 0/o celry wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych'

1fu000870l1/0'

v'

Przetarg odbędzie się dnia 12'08.2016r. o godz'
w Ż1łnie pok. nr 8.

Vl'

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacęnie wadium w wysokości
200'00 zł' w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy w Zy'tnie lllb na konto
B.S. Z)'tno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004 w terminie do dnia
08.08.2016I' /włącznie/ - podając n-r działki przy wpłacie'
Za dzieńzapłaty lweża się dzień uznania rachunku banJ<owego Urzędu Gminy Z)łno.
Wadium nie podlega z\łToto\łi w prŻypadku gdy:
- osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu iteminle do zawarcia umowy kupna.
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w Urzędzie Gminy

VII. Wadium wniesione w piel1iądzu przez rrczestnika przetargu, któl'y pżetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceDy nabycia nieruchomości.

VIII.osoby biorące udział w przętajgu wirrny zapoŻnać się z przędmiotem
przetargu przed jego rozpoczęciem.
IX. Sprzedż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
GBnicę nięruchomości nie będą warawiane na koszt Urzędu'

x. wylic)łowana należnośćza działkę płatnajest pżed spisaniem Aktu
Notarialnego.

XI. Z ważnych powodów organizatol n]oże odwołać pŹetarg. a inforn]acja
o jego odwołaniu zostanie podana do pllblicZnej wiadomości'
XIl'Dodatkowe informacje o pĘęznaczonej do sprzedaży nieruchomości
można u/)skać !Ą UrŻęd7ie Cminy w Zytnie pok. ff 8 w godzinach
pracy Urzędu.

