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Z1tno, dnia 28.01.2013 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzed^ży'

Na podstawie art- 35 ust- 1 i 2 ustawy z &tta 21 sierpnia 1997r'
późn'
ńeruchomoŚciami (tj. Dz'U' Nr 102 poz' 651'. z Ż0I0r' z
o eospodarJe_
'
zm_ l.
Wóit Gminv Żltno podaje do publicznej wiadomościwykaz

'i.-"r'".ol;
Gminy.

prrełoacrony"h do sprzedazry

z

zasobu Mienia Komunalnego

I.

ha
1. Nieruchomośćozlaczona numerem działk nr 429 opow' 2'28
w miejscowości Maluszyn_ grnina Ży'tno'
Przediiotowa działka położona była na terenach oznaczonych symbolem
R- uprawy Polowe i ogrodnicze
ockony
oaoir.u ńio^* lest-w strefre tęrenów otwartych o śrędnim reżimie
środowislaprzyrołoi"'"go o*""ooych symbolem To -tereny uż1tków
leśnych i rolnyóh o słabych klasach bonitacji z istniejącyn lozproszonym
osadnictwem.
zrracme;
Nienrchomośćnie jest rrż}tkowana rolniczo grunty odłogowe' na
północnoczęścigruntÓw pojawia się samosiew /głównie sosna'/, w
i iosnie las/sosnowy/, stan zagospodarowania słaby'
;-J"h"eĘ
"'ęi"ia'iułt
jest w Księdze Wieczystej
z . st- p.u*"y aiiałki uregulowany

Nr KW PT

1PJ00080380/8.

3. Cena wyroławcza: _ 43.680$0 zł (słownie: czterdzieścitrry tysiące
sześćsetosiemdziesiąt złoĘch).
II.

ha
1. NieruchomośÓ ozrraczona numerem działki rrr i122l62 opow'0p831
w miejscowości Ż1tno, gn:na Żyno'
{"dilioto*a ar;źłka'półozonabyła na terenie omaczonyn symbolem

z: vor' un' urł tereny mieszkalnictwa rodzirmego niskiej intensywności
zabudowy z usługami nieuciąŹliwyni'
ivtlrr,e na nowym osiedlu budownictwa jednorodzinnego'
w sąsiedztwie działek
oń a'o*ór' gnńtowych (ulice bez naz'ńy)'jest
realżowana zabudowa
u"jo*Ń"r; * u"ąós".a'.i- sąsiedawie

ńr*"izyw

mieszkaniowa.
Atrakcyjność dobra. Teren dośÓ równy' grunty nie są użrytkowane'
na działce występuje pas zadrzewienia pochodzący z samosiewu'

(bez wartości u:żytkowej)' stan zagospodarowania _ średni.
Parametry technicne bardzo dobre' powierzc}nia i szerokość' ksŹah
prostokątny.
Ńieruchomość leżry pzy drodze gruntowej, uzbĄonej w wodociąg gminny.
2. Stan pra*łry działki uregulowany jest w Księdze wieczystej
Nr KW PT 1R/00059990/1.
3. Cena wylvoławcza: - 13.300,00 zl (slownie: trzynaścietysięcy trzysta
zlotych) + 23 7" podatku VAT.

Wykaz należry wywiesić na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
w Zynie w okesie od 28.0l.2013 r. óo 20 '0Ż '2013 r'
osoby' którym przysługuje pierwszeństwo w nabyoiu ńeruchomości na
podstawie ań. 34 ust' 1 pkt.l i 2 powołanej na wstępie ustawy, winny złożyó
wniosek w tut. Urzędzie w terminie do dnia 20.03-2013 r.

