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wóit c iny Żytno oglasza ptzetalg LlslIy nieogtanjczont nll sptzedaz njcnchonlości połoŻotei $
l}lno slano$ iac!.j ]\4]ellie l(olllUnllnc cnrjrl)

mieiscowości Ż) rno. gIrilrir

NapodŚ3\Viea 'j8Ust.1]]LLsIa\\}zdna2lsicrpnia]99?l'ogospoducenienlcllojnościl]Jll] (DZ'L.Ż
l'poŻ']l47 zpóźl|. An.) o|az lłozpotządzenia Rad]r Nlinisrlów z dnia ]] \Eeśnia]00.] t' w sptll\ic
sposobu i tlybu p.zeproM,adzania przetargów oraz lokowań na Żbycie n]eluchonlości (Dz'U' z 20l4 t'poz' 1190)
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wóit Gmin)r Żytno ogłasza przetatg
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2. gmina Zytno'

PolvietŻchnia dŻiałki] dz. |lr ll22lój' opo\!'0.l5ó9ha.lj'RIVb 0,09(19 hł. ltV 0.0600'
Brak m]ejscowego planu zago 9podalo$ a n ia ptzes1Żenneso'
Wedhlg obowiąZtliąccgo studiu Ll$ttrunko\Vań i kielull]ió\! Żłgos po(lł() | illl .l pl7esLlzllrncgo (;lrjrl) Z)lno'
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jesl w srrei]e osadnicŻej. PIed)'sPono$,ana do zain\Vesto\!ania dla polżeL] nrieszka]nict\va' T!ltlly !ŻnJcŻUnC
Synbolem oS - zabLldowa nriesŻkaniolva (osiedle lnieSz](aniowe)
Na dzialkę nie \łydano decyzji o lvalllnkach zabudowy i lokalizacji inwcstycjicelu publicznego'
Dzialka poloŹonajest poza obsŻal€n NatLlta 2000.
Na terenie tvw' dzialki brak obsŻaru lewitaIizacji i ich sllet]
Dzia1ka nra kszlall plostokata'jest niezabUdo!Vana' niezagospodalowanl. polośr]ęlxn'aNnni.
Zna]d.jc si9 pź} niculz.ldzoIei ulic\ os edlo\\!'j Bezpoślcdnj doncpllod7]llki z LLlic\ osj.dlo\.'j, oddllon!'i

r u.l l" i, r'li /r' ..' \,l/1.r.:
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W sąSieda\V]c znd].lLlje 5i9 cnrentll17. zabudo$,a.iedIotoduilrna i dzinlki niczabl]do]valre. plŻeznliczol). PoJ
zabudo\!ę' W dalsz\nl otoczeniu pol.t upm$'ne'
Stan pmwnv dŻialki ureg!lo$,an} jest \r Księdze Wieczyslej
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cena \r}lvolawcza nieruchorności$'y osi| 27.000,00zł' (slolrnic: d\radzieścia sieden 1)'si(c\ zlot!cll),
Podatek 2J% VAT llZłleżnior od oslaleczDei declzii
-o\)sokości postłl]i.nia clec)dl]itl !]czesln c} ptz<lll!u
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$ gólę do pelll!ch dZiesiqlel zlolych.
t

lłzetalgodbędziesiędnia20'0'l'20]7l'ogodz. 10'" s Ulzędzie Clllin) \! Żylrric pol('nr3'
watunkiem udzialu w przetargu jesl wplaccnie wadiun N wysokości 4'000'00 zl' \! pieIiłdzLl. w kasie Utzędr]
Gmin}wŻytnjelubnakontoB's'Zylno8382ó70009300000000lj00004\\tcrlnitiedodnial4.01]0l7r.

_ podajac llr dzialki prz)'
'vplac]e'
^!lącznie/
Za
dzień zaplaty UwaŹa się dŻień uznania mchunku bankowe_go Urzedu Gn]in\'ZylIo'
$.lJilj'|'n e l'oJ'ś:i,,\lo o \ $ rl, \ pr' 'l _!\
o!0ba llstlrlona ja]io Iabr\\cl Ii.nlcholl()ści nje slilsi sję bez uspli\ied ]$]elril n' nriciscu
za\varcia uno!D kupna.
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wadium \Yniesione !\' pieniądz! pŹez ucŻeslnika ptzetargu. któty plzetalg !vygra]. za]icŻa się na poczet celry
nabycia nieruchonrości'

osoby biorące udzial

v! Przelargu winny Żllpoznać się z przed|riotem plzelargU ptŻed jego lozpo.zście]n
sprzedaŹ nieruchonlości llastęptl.jc wg danych e$'idenc},jn'y-ch.
cmnice nje|Uchonrości nie będa \Żna$ialle na koszt Ulzedu'
w!lic)to\!ana naleŻnośćŻa C1Żiall(c IhtnaJ.st plz€d spiSanjem Akl! Nolatialn.go.
Z $aŹnJ'ch po\!odó\! olganizalol moŹe od$'olać pŻelillg, ll inlbmacja o.icgo od\|ołnn lr zoslnnre podan do

publicznej !viadonlości'
Dodatko$,e ]ntb nacje o plŻeznaczonej do spEedazy nielucholności lrrożn.l uz
Z)t|ie pok' nl8 \\'godzinnch p.ac} Ulzędll.

