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WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży'
Na podstawie alt. 35 ust. 1 i 2 ustaw)' z dnia 21 sierynia 1997 r. o gospodarce
nieruclromościami (I j. Dz'U. z 2016 r. poz.2147 z późrl. zm'), Wójt Gminy Zytno podaje do

publicznej wiadomościwykaz nieluclronrości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu Mienia
Komunalnego Gminy.

I

Nieluchomość ozlaczona nunlelem dzialki nr 33 o pow. 0,16 ha' w rniejscowości Silnica,
gnina Zytno.W skład działki nr 33 wchodzi: Ps lV 0,l6 ha.
W StLldiun Uwarunkowań iKierunków Zagospodarowatia Pżestrzennęgo gmjny Zytno.
przedmiotowa działka nr 33 połoŻona jest w stręfie terenów otwaltych o średnim leŹin e
ochrony śl'odowiska przyrodniczego oznaczonych symbolem TD ękosystem związany z
do1inami rzecznymi. TereDy potencjalnie zalewowe' Działka ma kształi prostokąta, jest
niezabrrdowana. zagospodar'owana rra cele ro1rre. Działka posiada dostęp do dr'ogi publicznej
pŹeŻ drogę wewnętl zną grulltową obsługlliącą gruDty lohe oznaczone nr działki 1082 i 1 1 14.
Działka położona poza obszalem natura 2000' Na telenie działki brak obszaru rewitalizacji i
ich strei Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
stan prawny uregulowany w Księdze wieczystej Nr PT1fu0005971l/2 w sądzie Rejonowyn'l
w Radomsku.

Cena wywoławcza nieruchorności
osiemdziesiąt złotych).

rł1nosi: l.780,00
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(słorvnie: tysiąc siedemset

ll

43612 o polv. 0'l7 ha, w nriejscowości
s€kursko, gmina Zytno. W skład działki nr436/2 wchodzi: Br/Ps III 0.17ha.
W Studium UwaruŃowań i Kieruików Zagospodarowal a PŹestEęnnego Bmin} Zytno.
przedmiotowa działka ru 43612 zlajduje się \ł strefie osadniczej /zabudowa zagrodowa
jednorodzinna, lętniskowa' usługi i adnrinistracja./. Działka ma kształt zblizony do kwadratu,
.jest niezabudowana' niezagospodalowana. polośniętatlawami. Znajduje się przy
nieurzadzonej drodze' Bezpośledni dostęp do działki z ulicy gminnej o nawierŻchni żużlowej.
Położonajest rv odległości4.3 km od nriejscowości gnrinnej Zytno w sąsiedztwie zabudowy
zagrodowej' Dostępna enelgia elektryczna, sieć wodociągowa' w dalszym otoczeniu pola
uprawne' Działka położona poza obszarern natula 2000. Na terenie działki brak obszaru
rewitalizacji i ich strei Na działkę nie wydaDo dęcyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu pribljcznego.
Stan prawny uregulowany rv Księdze Wieczyslej Nr PT]R/00088302/4 w Sądzie Rejonowynr

Nieruchomość oŻ aczona numelem dŻiałki nt

w Radomsku.

Cena rłrywoławcza nieluchomości wynosi: l5.l80,00
osiemdziesiąt zlofych).

zl

(słownie: piętnaście tysięcy sto

Wykaz należy wywiesić Da tablicy ogłoszeli \ł' budynku Urzędtr Gminy
od 15.1l.2017 t' do 0'7.12.2017 r. osoby. którym plzysługuje pierw
nieruchomości na podstawi€ ań' 34 ust. 1 pkt.l i 2 powołanej
złożyćwniosek !v tut' Ulzędzie w tenninie do dnia 28.l2.2017 r'

wŻ
ie ustawy.
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