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Żytno, dnia 14.05.2018 r.

cN.6845.9.2018.JM

oGŁoSZENIE
Wójt Gminy Żyno ogłasza publiczny przetatg ustny nieograniczony na dzieźawę nieruchomoŚci
rolnych stanowiących własnoŚć Gminy Żyno, połozonych w miejscowości Borzykówka.
Na podstawie art. 38 ust.l i 2 ustawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nięruchomościami (tj. Dz.U. z2018I poz' I2I zpóźn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 wtzęśnia2004 r. w Sprawie sposobu i trybu plzeprowadzaniaprzetargow oraz rokowanna
zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2OI4 r. poz. 1490) Wójt Gminy Żytno ogłasza przetarg na
dzierŻaw ę nizej wymienionej nieruchomości
:

Połozenie: Borzykówka. gmina Żytno.
Powierzchnia dziaŁkt, rodzaj uŻytkow i klasy
działka nr 749lt - o pow. - 0,50 ha, R IVa - 0'50 ha'
Przeznaczęnie nieruchomoŚci - teren pTzęznaczony do użytkowania rolniczego.
Termin zagospodarowania tęrenu _ z chwilą podpisania umowy.
Stan prawny działki uregulowany jest w Księdze Wieczystej PT1R 10007Ż42410.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
DzietŻaulanieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wywoławcza wysokoścczynszu dzierŻa-wnego wynosi 48'00 zł.(słownie: czterdzieści osiem
złoĘch 00/100 groszy) tocznIe. o wysokościpostąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym Że
postąpienie nie moze wynosió mniej niz Ioń cęny wywoł'awczej, z zaokłągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złoty ch'
W przetargu mogą brac udział osoby flzyczne i prawne, jeŻe|i wpłacą wadium w wysokoŚci 8'00 zł.
w kasie Urzędu Gminy w Żytnie lub na konto B.S. Zytno 83 8267 0009 2000 0000 0130 0004
w terminie do dnia 18.06.2018 r. włącznie, (w przypadku płatnościna rachunęk baŃowy oznacza
to datę wpływu na rachunek bankowy).
Przetatgódbęd'ie się dnia 21.06.2018 r. o godz. 10oo w lJrzędzie Gminy w Żynie pok. Nr 8.
Umowa dzierŻawy zo stanie zaw at1a na czas oznaczony do 3 lat.
Dzierżawca nieruchomoŚci będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystan ia z przedmtotu dzięrŻawy według wszelkich zasad racj onalnej gospodarki rolnej ,
_ pozostawienia istniejących dróg dojazdowych do pól i umozliwienie dojazdu,
- pozostawienia istniej ących rowów,
- opłacania podatku rolnego.
osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznac się ze stanem prawnym i granicami
nieruchomo ścibę dącej przedmi ote m dzier Żawy .
Na przetarg na|eŻy przybyÓ z potwierdzonym dowodem przelewu lub wpłaty oraz dowodem
osobistym. Z waŻnych powodów organtzator moŻe odwołać przetarg, a informacja o jego
odwołaniu zostanie podana do publicznej wiadomości.
:

Wywieszollo na tablicy ogłoszeli Urzędu Grrriny w Zytnie w dniu:14.05.2018
Zdięto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Z1tnie w dniu:

r

