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Żytno, dnia 04.06.2018 r.

GN.6840.1.2018.JM

WYKAZ

nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2OI8 r. poz. I2i z późn. zm.;, vżjt
Gminy żyno podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchom osci przeźnu"rrny"i
do sprzeda
Komunalnego Gminy.

iy z ,asobrr Mienia

NieruchomośÓ oznaczona numerem działki nr 214t2 o pow. 0,0585
ha w miejscowości
Żytno, gmina Żyno. W skład działkiwchodzi: BrV _ 0,0585 ha.

W studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy Żytno,
przedmiotowa działka nr 21412 predyspon_owana jest pod zabudówę
zagrodową,

jednorodzinną, usługi handlu i rzemiosła nióuciązliwego.
Nięruchomośó połoŻonajest w zachodniej części.rrń3r.o*ościgminnej Żyno.Działkama
kształt więloboku, jest niezabudowana' nieżagospodarówana. od
strony północno-zachodniej
przylega do drogi wojewódzkiej, od wschodu do działkigminnej,
mó.ei zlokalizowana jesi
przepompownia wody,- od strony zachodniej do działI<t''uzabudowanej
budynkiem
mieszkalnym. Bezpośredni dostęp do działki zulióy Zeromskiego - drogi publióznej
gminnej.
Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa zagtodowa.
Decyzją z dnia 18.1L20t4 r. znak: PPD 6730 -2gl20l4 ustalono warunki
zabudowy dla
działki na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastruktur
ą techniczną
i indywidualnym Ą azdem. D ecy Ą a j est obowiązuj
ąca.
D.ziaŁka p'ołoŻona poza obszatem Natura 2OO0. Na terenie działki
brak obszaru rewitalizacji
i ich stref.
Stan prawny uregulowany w Księdze Wieczystej Nr PT1R/0 OO87087l3
w Sądzie Rejonowym
w Radomsku.
Cena wywoławczanieruchomości wynosi: 11.060,00 zł (słownie: jedenaście
Ęsięcy
sześćdziesiątzłoĘch) + 23yo podatku vAT.

Wykaz należy wywi9s-ić na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Żynie
w okresie
r. do26.06.2018 r.

od 04.06.2018

os9by, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
1 pkt.1 i 2 powołanej na wstępie ustawy, winny ziozyćwniosek
w tut.IJ
dnia 16.07 .2018 r.

wie art. 34 ust.
inie do

r ari."c!

W}"wieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żytnie w dniu:
04.06'2018 r.
Zdjęto ztablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Z1łnie w dniu:

