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oGŁosZENIE
Wójt Gminy Żytno ogłasza trzeci przelarg ustny nieograniczony

na

sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Maluszyn, gmina Zytno
stanowiącej Mienie KomunaIne Gminy.

i2

ustawy z dma 2I sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2OI5 r. poz. 1774 z późn' zm')
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnla 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i Ębu przeprowadzania przetargów oraz rokowń na zbycie
nieruchomości (Dz.U ' z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Żytno
o$asza trzeci przetar1 na zbycie niŻej wymienionej nieruchomości:

Na podstawie art. 38 ust.l

I.

Położenie:
Maluszyn, nr mapy 1,
Powierzchnia działki: dz' nr 327/2 - o pow' 0'66 ha,
tj. R IVb-0,16 ha, RV - 0,50 ha.
obecnie Gmina Żytno nie dysponuje obowiąując1'rn planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego dotyczącym w/w działki.
Na działkę nie wydałlo decyzji o waruŃach zabudowy'
w studium Uwarunkowań i KięruŃów Zagospodarowania Przestrzerrnego gminy Żytno,
przedmiotowa działka N 327/2 Żnajdlje się w stlefie terenów otwartych ó średnim
reŻimie ochrony środowiska przyrodniczego oznaczone symbolem
tereny uż}'tków
leśnych i rolnych o słabych klasach bonitacyjnych z istniejącym lozproszonym
osadnictwęm, występuje inlrltracja terenu.
Na dziaĘ nie wydano decyzji o waruŃach zabudowy.
Działka ma kształt plostokąta, dogodnego do zagospodarowania. Teren działki równy'
W otoczeniu i sąsiedztwie grunty rolnę. Bezpośrednio przylega do działek lolnych, od
stlony południowęj do drogi. Kompleks glebowy głównię ż}'tni słaby, w l/3 ż}'tni dobry.
Dojazd drogą utwardzoną i gruntową' Zabudowa zagrodowa w dalszym otocŻeniu'
Działka położona poza obszalem Natua 2ooo'
III. oznaczenie Księgi Więczystej:
stan prawny działki uregulowany jęst w Księdze Wieczystej Nl KWPT lR/00060084/7.
IV. Cena w1rvolawcza nieruchomości wynosila: 8'160,00 zl.
(slownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiątzlotych).

To

Cena nieruchomości w drugim przetargu wynosila 8.160,00 zI.
(slownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiątzlotych).
Cena nieruchomości w trzecim przetargu wynosi; 6.900,00 zl.
(słownie: sześćtysięcy dziewięćset zlotych).

wysokości postąpienia decydują uczestnicy pŹetalgu z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 o/o ceny wywoławczej
z zaokągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych'
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v.

vI'

Vll'

Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwiętnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzędaży rńęruchomości
Zasobu własnościRolnęj skalbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz' U. z2016 r. poz. 585) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik
indywidualny, a powierzchnia nabywanej nieruchomości wraz z powierzchnią
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodalstwa lodzinnego nabywcy nie
fioże ptzekaczać 300 ha uż).tków lolnych'

osoby zainteresowane wzięciem udziału w prŻętargu zobowiązanę 5ą w teminię do
10 pażdziernika 2016 r' przedstawić dokumęnty poświadcząjącę posiadanię statutu
rolnika indywidualnego' o których mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o ksztahowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz.803 ze zm.)
Przetarg odbędzie się dnia 14.10.2016 r. o godz'
Ż1tnie pok. nr 8.
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wUrzędzię Gminy

VIII.warunkiem udziału w przetalgujest wpłacenie wadium w wysokości 800,00 zł'
w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy w Z1tnię ]ub na konto B's. Z}łno 83 82ó7 ooo9
2000 0000 0130 0004 w teminie do dnia 10.10'2016r. /włącznie/.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdyl
- osoba ustalonajako nabywca nięIuchomości nię stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i teminie do zawarcia umowy kupna.

IX' Wadium wniesione w pieniądzu przez uczęstnika przętajgu, który przetarg
wygrał, zalicza się na pocŻęt cęny nabycia nięluchomości.

X' osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać
przetargu przed jego roŻpoclęciem'

XI'

się z przedmiotem

Sprzedaż nieruchomości następuję wg danych ęwidęncyjnych.
Granicę nięruchomości nie będą wznawiane na koszt Urzędu.

xII' wylic},towana należnośćza działkę płatnajest plzed spisaniem Aktu
Notarialnego.
XIII. Z wżnych powodów organizatol może odwołać pŹetarg, a informacja
o jęgo odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości'
XII. Dodatkowe informacje o ptzeznaczolej do sprzedaży nieruchomości
mozna (vyskac \ł Urzędzie cmin1 w Żynie pok' nr 8 rł godzinach
pracy Urzędu.

