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Żytno, dńa 19.09'20l6

GN.6840.8.20l6.AŁ.

r.

oGŁosZENIE
wójt Gniny Zytno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedź nieruchomości

połozonej w n'iiejscowości Zytno. gmina Zytno stano\łiącej Mienie Komunalne Gminy'

i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 I. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 l. poz. '!'174 z póżn. tn.) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 wŹeśnia2004 r' w sprawie sposobu i trybu pŹeprowadzania pEetargów
oraŻ lokowań na zbycie nieruchomości (Dz'U. 2Ż014 t.poz.518 z póżn. zm.) Wójt Gminy
Żytno ogłasza pŹetarg na zbycie niżej wymięnionej nieruchomości:
Na podstawię ań' 38 ust'l

PołoŹenie:
Żytno, nr mapy 2, gmina Z}'tno'

I

.

Porłiet'zc]rnia działki:
dz. nr 1122/60 - o pow. 0,0881 ha,
0,0881 ha.
Brak miejsco\Ąetso planu zagospodarowania pr7estrzennego.
Według obowiąZującego studium uwaruŃowń i kieruŃów zagospodarowania
pźestrŻennego Gminy Zytno, na podstawie uchwały NI XvII/l0312000 z dnia
l'ł kwietnia 2000 r' Rady Gminy Żytno, w/w działka położonajest w stręfię osadniczej,
najniższy reżim ochrony śl'odowiska przylodniczego' oS _ obszar przemysłu'
magazynowania i transpońu.
Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwęstycji celu
publicznego.
Działka położonajest poza obszarem Natura 2000'
Na terenie \\y'w działki brak obszaru rewitalizacji i ich stref.
Działka ma kształt prostokąta, jest niezabudowana, niezagospodalowana, porośnięta
samosiewanri btzozy. Znajduje się pży nięurządzonej ulicy osiedlowej. Bezpośredni
dostęp do działki z ulicy osiedlowej, oddalonej ok. 30 m od drogi publicznej gmirurej
o nawierzchni gluntowo_tłuczniowej, porośniętej trawami.
W sąsiedztwie zabudowajednorodzinna i działki niezabudowanę, przeznaczone pod
zabudorł,ę. otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa. W dalszym otocŻęniu pola uprawne'
Dzia}ka położona rł'odległościok' 300 m od drogi wojewódzkiej.

t.j.RV

Ill. stan pmwny działki uregulowany jest w Księdze wieczystej
w Sądzie Rejonowym w Radomsku.

Nr Kw PT

IV. Cena w1łvoławcza nieruchomości wynosi: 17.900,00 zl'
(slownic: siedemnaście łsięcy dziewięćset zlotych)'
- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przętargu z tym' że
postąpienie nie możę wynosić mniej niż l oŹ ceny wywoławczej
z zaokfąg]eniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
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R/00059990/l
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Pżetarg odbędzie się dnia 24'l0.2016 r. o godz' 10'" w Urzędzie Gminy
w Ż1łnie pok. nr 8.

V]. Warr-rnkięm rrdziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
2'000.00 u l' w pieniądzu. w kasie Urzędu cminy w Żymie lub na konto
B.S. Zytno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004 w terminie do dnia
l8.l0.2016 r' /włącznie/ - podając nI działki przy \ł?łacię.
Za dzień zapłaty uwaza siĘ dzień uznania rachuŃu baŃowego Urzędu Gminy Ź1,tno'
wadium nię podlega zwlotowi w pŹ}padku gdy:
- osoba ustalonajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie do zawarcia umowy kupna.

VII. Wadium wniesionę

w pieniądzu przęz uczęstnika przetargu, który przetalg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

VIII. osoby biorące udział w przętargu winny zapoznać się zprzedmiotem przetargu przed
jego rozpoczęciem'

Ix'
X'
XI'

Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Urzędu.

Wylic)'towana nalężnośćza działk płatnajęst pŹed spisaniem Aktu Notarialnego.

Z waŻnych powodów organizatol moŹe odwołać pŹetarg, a informacja
odwołaDiu zostanie podana do publicznej wiadomości'

XII. Dodatkowę inforrnacje

o

jego

o przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Z}łnie pok. m 8 w godzinach pracy Urzędu.

