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$'óil Clrrin\ Ż1tno oglasza PLlbliczn)

plzetar11 usln\ ni!'oglaniczon\ nr dZiclŻa\\('lliclucl]oności
lrlasnośćSkar'bu Pańslwa l)ańsl\\'owego Funduszu Zieuli'
Na poClstawię ustawy z dnia 19 paŹdzienika l991 r. o gospodarorvaniu nieruchonościarrri
lolnymi Skarbu Palistwa (tękst jednolity Dz.U ' z2016l. poz. l49I) oĘz lozpo\ządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 Września2004 r' w sprawie sposobu j trybu pżeprowadzania plzetąIgów oraz
rokorvali rra zbycie nienlcl']on]ości (Dz' U' z ]0l] r' poz' j4q0) \Ą'oiL (lnrinY Z)1 () og]0sza plzelarg
na dzier'żalł'ęniże j $l'mięnionvch nieluchon1ości:
r'olrlr ch slanowii1cych
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Położenie: Silnica, grrrina Żytno. nl mapy - 1'
Powielzcl'inia działki. Iodzaj uż}1ków iklasy:
dziaika ur
o porv. 0.49 ha,
Ł lV - 0'49 ha'
działka nl373
clporv' 0.50 lra.
l. IV , 0.50 ha
clzialka rlr' l{9
o po\Ą. 0._]E ha.
LIV - 0.i8 ha.
clzialka rrr'143
o po\ł.0,55 ha,
L lV - 0,55 ha.
częśćdziałki nI 1224 - o pow' 0.2l lra,
t- IV - 0.05 ha. f, V - 0,12 ha. Ps V , 0.04 ha.
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Starl pl'łrrnv clzialek uregulo\,anJ- .iest \! Księclze WiecZ}ste.ji]ll 1]t]o005t)7ll'']
j69.]7].l'lj. Dla działek rrr l-l9 i ]224 nie lna prowadzoDych Ksiąg wiecŻysl}ch'

dot'dZ'nl

Wylr.olarvcza rł.ysokośćcz)nszu dzierŹawnego z \ĄĄV' działek \Ąynosi 20o'o0 zł.(slorvnie:
dwiś(cie,/lUl)cll 00 l00 gt'oszy/ l'oczrlie'
W pŻetalgu mogą brać r'rdział osoby fizyczne i pmwne,jeżeli \Ą'placą waditlm w \vysokości
30.00 zł' w kasie Urzędu ClDiny \ł Z)'tnie lub na konlo B'S. Z)1no 8] lJ267 0009 2000 0000
0l300004 rvtenniniedodnia16'03'2017r. lvłącznie. ( rl prz1padku pla1llości na Lllchullek
Llanliorrr oztracza to datę rrplrw'u na r'lrchrrrlek bankow}').
Pr'zetarg oclbędzie siędnia]l'03'20l7 r' godz' l0r"\\ Ur'zędzic Crllin) rrl1tnr,. 1,_'L'Nrb'

Położenie: l'ul<arzórv' gl'nina Żytno' rtr napy ] '
Polvierzchnia działki' Iodzaj uż)'tków' klasy:
dziallia nl ó/1 _ o pou.' 0.35 ha.
It \' ' 0.ll ha, R VI - 0.09 ha. L IV - 0.05 ha.
Dzialka m 2.12 o pow. l.tj8 l'ra.
R Vl - 1.87 ha- R V 0-01 ha.
Stan plarvny clzialek uregulowanyjest \.V Księdze Wieczystej: PT 1R/00090686/6 dot. dZ' nr
ó/l. Dla działki rt 242 nie rrra plowadzonej Księgi Więczystej '
wywoławcza wysokośćczyllsŻu dzielżarvncgo z ww' działek w}'nosi 4l.00zl. (s]ownię:
c./tel.l7icści.:e(lell 00 l00 pl','sz) l Iocu r ic.
w pżetalgu nlogą brać ul1zial osoby fiz)cznc i plawne'jeżeli lrplacą lvLtdiLlnr lr rlrsclkości

6.

8.00 zł' u' kasie Urzędu Gminy w Zytrrie lub na konto B.S. Żytno 83 8267 o0o9 2000 0000
01300004 wternriuiędo dnia ló'03.20l7I. włącznie. ( W pŹypadku płatllościna rachllnek
bankowy oznacza to datę wpływri na rachutlek banłowy)'
Przetalg odbędzie siędnia21.03'20l7I. godz. l1oow Urzędzie Gnliny w Zytnie pok' Nr 8.
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Dzierżalva rrieruchomości nostąpi w dlodze przetalgll ustnego nieograniczonego.
Na przętalg naleŻy przybyć z potwierdzonyn] dowodęm pĘelewll lLlb wpłaty olaz dowodenl
osobistym.
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetafgu, Z tyn że postąpienie nie może
wytlosić mniej rriż 10lo ceny wywoławczej, z zaokrąglenien W góIę do pełnyclr dŻiesiątek
Żłotvch'
Z ważnyclr powodów organiŻator n1oże odwołać prŻetalg, a inionnacja ojego odwolaniu
zostanie podala do prrblicznej wiadonlości.

