zytno, dnia 02.09.2016

GN'6840'7'20l6'AŁ

r.

oGŁosZENIE
wójt Gminy Żytno o!łasza pŹetarg ustny nieograniczony Ąa sptzedaż nieNchomości
położonej w miejscowości Pukarzów' gmina Zytno stanowiącej
Mienie KomuIralne Gminy'

.

Na podstawie al.t. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U' z 2oI5 r poz.17.74 z póżn'zm.) oraz Rozporządz=enń
Rady

Ministrów z dnia 14 września2004 r. w sprawie sposotu i trybu przeprowaizania
przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ.IJ. z2014 t' poz. 5i8 z'późn.
Ńojt cńiny
Z}'tno ogłasza przet g na zbycie niżej wymienionej nieruchoności:
'm.1
I. PołożenieI
Pukarzów , nr n]apy 1, grnina Zytno.
II. Powierzchnia

działki:

dz. nr s/i0 - o pow. 0.14 ha,
R V - 0,12 ha, R VI - 0,02 ha,
dz. tu 9/11- o pow. 0,54 ha,
RV-0,30ha,RVI 0.24ha.
Wedhrg obowiązującęgo studium uwarunkowań i kierun]<ów zagospoc]arowania
prŻęstżennego Gminy Żytrro' uchwalonego uchlł'ałąNr XVII/ló3l)o00
l' z dl1\a
l4 kwietnia 2000 r Rady Gr lry Zytno' przedmiotowa działka nr 9/lo położonajest
w strefie tęrcnów otwańych o średnin]rężimie środowiska przyrodniczego
na telenaclr
_ tereny użytków leśnych i lólnich
oznaczonych symbolem
o słabich klasach
b.onitacyj [ych- z istniejącym rozproszonym osadnictwen' wysiępuje
inirltracja terenrr'
Działka nr 9/l ] - położonajest w strefie teręnów otwanycl o iq,sokinr rezimie
środowiska przylodniczego na teIenach oznaczonyclr synrboIenr TD _
ekosystem
zt'iązany z doIinami rŻecznymi. występu.je infi1tracja terenu. Tereny potencjalnie
zalewowe,
PrŻędn]iotowa nieruchomośćstanowi niezabudowane i nie przeznaczone
pod zabudowę
dzialki oznaczone nr 9,l0_ 9,l I o pow. 0.68 ha. Dzialki graniczą ze
roóą ir."r ro*,
działkanr.9lLl na dostep do drogi gruntowej ogólnodosiępnej o nr zlótisługu;ące1
grunty rolne poprzez działkę nr 9/10.
Działki położonesą poza obszaręm Natura 2000.
Na teretrie w działek bmk obszaru lewitalizacji i ich stref'
Na działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i decyz.ji
loka]izacji inwestycji
ce]u publicznęgo'
ww- nieruchomośćobciąŻona jest umową dzierżawy trwającą od 23
'07 '2004 r '
do 31.08.2017 r.

To

III' Na w/w działki nie ma założo[ejKsięgi więczystej'

IV. Cena rv}rvolałvcza nieruchomości rvynosi: 8.560,00 zl.
/slo'tvnie: osiem tysięcy pięćs€t sześćdzi€siąt zlofych/.
Wysokościpostą]]ienia decydują uczestrricy przetalgu Ż tym, że postąpienie nie może
wynosić n'niej niż l oń ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
-o

Złotych-

Zgodnie Ż ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r' o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu WłasnościRolnej Skarbu Państwa oraz zmianie nięktórycl] ustaw
(Dz. U' z2016r'poz.585) Dabywcą nięIuchonrości rolnej moŹe być wyłącznie roinik
indywidualny, a powierzclu]ia nabywanęj nieruchomości wraz z powierzchnią
nieruchomości roInych wchodząc1ch $ slład gospodarśIwa rodzinnego nab)wc) lrie
może przękaczać 300 ha uż}tków lolnych.

VI' osoby

zainteresowane wzięciem udziału w przetargu zobowiązane są w tenninie do
03 paźdŻięrnika2016 r. przedstawić dokumenty poś\łiadczająceposiadanie statutll
rolnika indywidualnego. o któIych nowa w ustawie Ż dnia 1 l kwiehia 20o3 l'
o kształtowal1iu ustroiu rolnego (Dz. IJ. z2012 r' poz' 803 ze zm.)

VII. Pzetarg odbędzie się dnia 07'10.2016 r. o godz. l0"" w Urzędzie Gminy
w Zytnię pok' ff 8.
VIll'Warunkienr udziału w przetalgujest wpłace e wadium w wysokości 9o0'o0 Żłw pieniądzu, w kasie Ulzędu Gminy w Żytnie lub na konto B.S' Żytno 83 8267 0009
2000 0000 0130 0004 w tęrminie dodnia03'l0.2016r. /włącznie/ _ podając Dr działki
p]'zy wpłacie.
Za dziei zapłaty uważa się dzięń uznania lachuŃu bankowego Użędu n]il]y Zytno'

Wadiun nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

ustalonajako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w lniejscu iterminie do zawarcia umowy kupna.

- osoba

IX'

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika prŻetargu. który przętalg
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruclromości.

w1,grał,

X'

osoby biolące udział w przetargu winny zapoznać się z pftedniotęm przetargu przed
jego rozpoczęciem.

xI. spżedażnierucl]omości następuje

wg danyclr ewidencyjnych.
Gmnice nierucholl]ości nie będą wŻnawiane [a koszt Urzędu'

xII. wylic),towana naleznośćza dzialkę

płatna jest przed spisanięm

Aktu Notarialnego.

XIII' Z wahych powodów olganizatol może odwołać pĘetarg' a irrformacja
o jego odwołaniu zostanie podana do publiczlej wiadoności'

xlv'

Dodatkowe iDfomlacje o pżeznaczol.]ej do sprzedaży nierucl.]olDości
nloŻna u,/yslac \^ l l'u edzie Clnin} \ł lytllie pok' ru 8 rł godzinach
prac1 Urzędu'

