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Zytno, dnia 20.06.20 1 8 r.
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oGŁoSZENIE
Wójt Gminy Żytno ogłasza drugi przętarg ustny nieograniczony na sprzedaŻ nięruchomoŚci połozonej

w miejScowoŚci Sekursko' gmina Zytno stanowiącej Mienie Komunalnę Gminy.

Ńa podstawie art. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia21 sierpnia |997 r. o gospodarcę nieruchomoŚciami (Dz.U.
z2018r.poz. l21 zpóżn. zm.) orazkozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 r. w Sprawie
sposobu i irybu przęprowadzaniaprzetargów orazrokowań ta zbycie nieruchomości (Dz.U. z2014 r.poz' 1490)

Wójt Gminy Żytno og}asza przetargnazbycie nizej wymienionej nieruchomoŚci:

I
Połozenię; Sekursko, gminaŻytno. Oznaczęnię działki: dz. nr 43612 - o pow. 0,l7 ha, tj' Br,rPs III - 0,17 ha'
Brak miejscowego planu Zagospodarowania przestrzęnnego. Wedfug obowiązującego sfudium uwarunkowań
przestrzennego Gminy Żytno, na podstawie uchwaĘ Nr XVII/I03 12000 z dnia
i kieruŃów
'ugóspódu.owania
Żytno, ww. działka znajduje się w strefie osadniczej' najńŻszy rezim ochrony
Gminy
r.
Rady
14 kwiętnia 2000
mięszkaniowa. Nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu, jest
zabudowa
przyrodniczego
oS
środowiska
nięzabudowiną niezagospodarowana, porośniętatrawami. Znajduje się przy nieurządzonej drodzę. Bezpośredni
dostęp do działki z ulicy gminnej o nawierzchni zuzlowej. Dostępna sieć wodociągowa, enęrgia elektryczna'
W dalszym otoczeniu pola uprawne.
Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Działkapołozona jest poza obszaręm Natura 2000. Na terenie ww' działki brak obszaru rewitalizacji i ich stref.
Stan prawny dzjałki uregulowany jest w Księdze Wieczystej Nr KW PT lR/00088302l4 w Sądzie Rejonowym
w Radomsku

il

W I przetargu w dniu 06.02.2018 r. cęna wywoławcza nięruchomości wynosiła: 15.180,00 zł. (słownie:

piętnaście tysięcy sto osięmdziesiąt złotych),

Cena wywoławcza nieruchomościw drugim przetargu wynosi: 11.900'00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy
dziewięćset złotych).
- o wysokoŚci postąpienia decyduj ą uczestnicy przętargu z Ęm, Że postąpienie nię moze wynosić mniej
ceny wywoławczej zzaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
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III

Przetargodbędzie się dnia 26.07.2018 r. o godz. 10oo w IJrzędzie Gminy w Żytńe pok' nr 8.
WaruŃiem udziału w przetargu jest wpłacenię wadium w wysokoŚci 2.000,00 zł. w pieniądzu, w kasie Urzędu
Gminy w Żytnie lub na konto B.S. Zytno 83 826'7 0009 2000 0000 0130 0004 w tęrminie do dnia Ż3.07.Ż018 r.
lwłączntel - podając nr działki przy wpłacie
Za dziei zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Zytno.
Wadium nió podlega Zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i tęrminie do zawarcia umowy kupna.

ry

Wadium wniesionę w pieniądzu przezuczestnika przetargu, który przetargwygrał, za1icza się na poczet ceny
nabycia nięruchomoŚci. osobom, które nie lYygrały przętargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie' nie
pómiej niŻ przed upĘwem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unięwaznienia przętarguhlb zakoirczeua
przetargu wynikiem nęgatywnym na wskazanę konto lub w kasie Urzędu.
osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przętalgu przed jego rozpoczęciem.
sprzódaz nieruchomościnastępuje wg danych ewidencyjnych. Granice nieruchomościnie będą wznawianę na
koszt Urzędu. Wylicytowana nalęznośćza działkę płatna jest przed spisaniem Al'1u Notarialnego.
Z ważnych powodów organizator mozę odwołać przetarg, a informacja o jego odwołaniu zostanie podana do
publicznej wiadomości.

bodatkowe informacje
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w Zytnie ul' Krótka 4, pok.

ptzęznalzonej do sprzedaĘ nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy

ff

8, tęl. 34132"71001 w. 23 w godzinach pracy Urzędu.
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zytnie w dniu: 20.06.2018 r.

Zd1ęto ztab|icy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zy'tnie w dniu:
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