Wóit Gminl Żrtno
r)ow rodomsŻc?oński
Zytno' dnia 10.10'201ó
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oGŁosZENIE
\Ą/ói1 Gmin)'Z],tno ogłasza pub]iczny przetafs ustny nieoglaniczony lra
dzieżalvę nieI.uchoności
lo1n)'ch stallo\'itlcYch wlasncrść onriny Żytrro. poloŻonycliw niejscorvości Maluizyn'
Na podstalvie al't' ]8 ust.l i 2 usta\ł'Y- z dnia 21 sier.pnia l997 r. ,.o góspodar.ce
nicluchonlościami"(1' j ' Dz.IJ ' z20l5 r poz. 1774 z póżtl. zm' oraz RozporządzenL ńady
)
MinisllóW z dnia l4 wr.ześnia 2004 r. w splawie spósobu i try6u przeprowadżania przetaigów oraz
r'okowaIi na zbycie nieruchomości (Dz.U' z 20l4 r' poŻ' l49o) Wóit Gnliny Zytno

oglasza plzetalg na dzierżawę niżei wynrienionej l,]iefuchomości
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Po]oŻellieI

Maluszy'n. gnina Zytno. nr nlapv - l.
Powier'zchnia clziałki. lodŻaj uŻ1'tków i klasy:
dziaika nr'li6 - o po!v.0.97 lra.
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0.32 ha.
0.44 ha.

0.2lha

l

Stal plawnv dzialek Ll.egulowany jest w Księdze wieczystej PT lR lo}o.16I27/6.
Dzier'zawa nieruchotności Dastąpi w dfodzę przetarglL ustnego nieograniczonego'
Wywołarvoza wysokośćczynszu dzierżawnego wylrosi l14.o0 zi'(slownie: sto cztemaście

złot)'ch 00/100 grosŻy) rocznię.
O \} soliości postąpienia dec1'c1ują uczestnicy pŹetargu. z tym że postąpienie nie n]oŻe
t\'ynosić nlniei niż 1oń ceny wywoławczej. z zaokrąglónien w gór; do
óełnych Clziesiątek
Złol},ch'
\V plŻetargu nlogqlrlać udziałosoby fizyczne i pmwne' j eżeli wpłacą Wadium w Wysokości
l2.00 z]. w kasie Urzędu cminy w Zytnie lub na konto B.S' Ż}'tno li3 8267 0009 ż00o 0000
0l300004 rv ter.nrinie do dnia08'1l.20l6r. włącarie, ( w przypadku płatnościna rachunek
' '-.
bankou'), oŻnacza to datę wplywu na Ęchunek bankowy)'
Pr'zetalg odbędzie się dnia l5' 1] '2016 r' godz. J0". w Ur.zędzie Gnirry w Żytnie pok'
Nl 8'
Na przetalg należy przybyć z potwierdzonym dowodenr plżelewrr lub wpłaty or.az
clowodem
osobistym.
Z \ożnvch po\,odó\\ olganiŻątol może odwołąć pżetarg. a infomlacja ojego odwołaniu
,' L.]liJ |\'Ll.lll'l dU l\l' 'lic./nś' \Ą iJdUl]].J5r'i'

