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oGŁoSZENIE
Wóit Gnrin) Zytno og]asza trzeci przelalg ustn} nicclgraniczony Ia 5pEcdaŻ n]eiUcllonlośc po]ożonci \!
njejscowości Mala wieś. gnrina Żytno slanowiącej Mie|ie Konlunalne cnrin) '
N.l podstnwie nń' j8 ust'l i 2 UStalVy z dnia 2l sieĘlria l997 r' o gospodarce nienlchomościanri ( j' Dz'U'
z 20ló. poz' ]l.17 z póŹn' Żnr') oraz RozpolzldŻenia Rad! N1inistlów Ż dnia l''l wtześnia 2004 l' w sprawie
sposotru j rl}bu ptzeplowadzania pżetalgów olaz loko\lali na zb)cic nienlchonlości |Dz.U' Ż2014 r' poz
l'l90) wójt Gnriny Zylno oglasza trzeci plzeliltg nn zb}cie niŻ€j \vynrienionci nienlchoności:
I

map} l.
PoloŻ€ni,"'i
Posietzchtiadziałki]dz'lu,168 lopo\ł'0'l6llha. l.j'R1Vb
Mal:r Wieś. nr

0.0'187 hl].

ItV_ t),007]]la.livl

(l.1oj]ha'

w sllldiunr U\!arunkowalj i Kierunkó$ Zagospodltrc$alria Przesttzenncgo gnlin! Zyno.
dzialka poloŹona jest w części(ok' 50%) w shefie terenów onvanych o średnim leŹinrie ochrcny ś'odo\viS](!
nano$i
Plzylodrriczego. oznaczony s}nlbolelll TD projekto$ane dolesienia' Przedlniotowa nieruchon]ość
plostolqta'
isąsiedzNvie
W
otoczcniu
niezabudowaną inie przeznaczoną pod zabudowę dzialkę o ksztalcie
gnlnt}'tolne. pojcdyncza zabudowa w od1€glości ol(olo 350 nr' Bezpoślednio plŻ\lega do dzialki zrlesionej od
stron) zachodniej, do dzialki polroj od shont wschodniei ido dzjall(j rulnej od snorrr poludrio$ej Posi:rd.
dosfęp do dlogi polne.j. odleglość od dlogi asfaltolvej o](' ]50 nr'
Dzjall(.l poloŻona poza obszarcnr NaIUm 2000.
Na dziallic nie wydano decyziio warunkach zabudo$y i lokalizacii irwcst)cji celu
pLrblicznegc,.

Stan pla\ ny działki ulegulowan} jesl w l(sjędze wieczyslej Nr
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Wlpżclalguwdniu09'05'20l6r'cena$'}\oła$cZ{niel!chonrości \!}nosih: :'j00.00z]

(slo\inie: dwa rysiące tlz)'sla zlolych)'
w II plzetargu !V dniu 29'09'20l6 l' cena nieNchojności w)'nosjla: l'810.00zl'
(slolvnic] l}siqc o5 jemser czeldzieśc]zlolych)'
ce'la nierucho ości lY lrzeci plzclalgu ltynosi: |'170'00 zł'
(slolvnie: lysiąĆ ĆzteIJs(a si€denrdŻiesiąt zlol}ch).
o wysokości postrlpienja decydLlją uczestl]icy plŻetargu z tym. Że posląpienie nie noŻe
cen} wy$olalvczej z zaokrągleniem w gótę do pelnlclr dziesiatek zlotych'
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Do5ić mniej njŻ l %
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Pżeta.g odbędzje się dnia 27'04'20l7 r' o godz' l0 " \\'UEędzie Gniny \\ Z)'l|ie po]i' nl3.
\łalUnkienr LLdZialu \ plzetalgLljeś q'placenic \adiLLnr w wysokości 200,00 zI' w pieniądzu. lv liasie Urzędu
Gnin\ s Zlrnie lub na konto B.S. Zl'tno 83 826? 0009 2000 0000 0110 0001 \v le ninie do dnin l'101 2011 r'
_ podajac llunrer dzialki pży \|placie'
^|lącznie,
l'l J/ ('] 7Jpl''l\ L'$Jld 5:( d/iell ll.,]ull J ld(l 'll.l' o.'l"ońeso L,ll(.l'l( nrll} l)']U'
Wadiun nie podlega zwrcro$i w przypadku gd):
_ osoba Llstalonajalio nabywca nienlchonlości Iiesla!\iSiębez uspll!'!icdLi\!]el]ia $' miejscu i tennin]e do
za$arcii unrow) kupna.
$radiUnl $njesionc \V pien]ądzu plzcz ucŻesllrikl przelatgtl. l'ló| plŻclatg \\\gl.ll. znlica sil na poczel cen)
nab)cia n]eluchoności.
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pżedmiotenr pŹelalgu przedjego tozpo.z\lie n
Sptzedaż nielrlchomości naslępuje wg danych e\videncyjnych'
Cranice nieluchomościnie będą wznłsiane na koszt Ulzędu'
wylic}tosana naleŻrośćŻa dziall(ę pl.lrnajest przed spisanienr AktLLNotarja1nego'
powodó\ organizalor nloŻe odsol:rć przelatg. a infonrac].to ]ego od\\'olllniLl zoslanie podana do
Z
'!aŻn!ch Wiadonlości.
publiczl)ej
Dodalkolve info nacje o pEeznaczonej do sptzedaŻ) nieruchomości mozna uŻ)skać \! Utzędzje crnilr\ $
Z)lnic po]i' nr 8 $'godzinach plac! Utzędu

osob\'biotqce udzial w p[etalgu winn} zapoznać
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