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WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz'U. z 2016 r. poz. ŻI4'1 z późn. zm'), wójt Gminy Z}tno podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych ptzeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetafgowęj na Żecz użytkownika wieczystego'
1. oznacz€nie nieruchomości
DŻiałka DI 299 o pow' 0,50 ha, obręb Silniczka, gmina Ż'1no, dla której Sad Rejonowy
w Radomsku prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1fu00059044/5.
2. opis i przeznaczenie nieruChomości
Nienrchomość gruntowa zabudowana budynkami po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych
oraz stacją tlafo. Zabudowania stanowią własnośćuż},tkownika wieczystego' Działka
ma kształt wieloboku przylegającego do drogi wojewódzkiej i do drogi gminnej ' Przez
działkę przebiega linia energetyczna. Nieruchomośó jest oglodŻona płotem płyl
prefabrykowanych o lóżnym stopniu Żużycia' Teren nieruchomości jest utwa.dzony
częściowo trylinką, częściowo kostką. Nieruchomość lłyposażonajest w enelgię ęlęktryczną,
pŹyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną lokalną. w sąsiedztwie działki znajduje się
zabudowa zag1odowa, usługowa, te]eny upraw rolnych, sklep' przystanek autobusolły.
według studium uwarunkowali i kienjnków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomośó
położona jest na tefenie oauczonym symbolem
tereny zainwestowane tlwalę' Tereny
usług (przemysłowych, magazynowych, transportu).
Na działkę nie wydano decyzji o waruŃach Zabudow lokalizacji inwestycji celu
pubiicznego. Działka położoua poza obszalem Natura 2000.
Na terenie działki bra]< obszaru rewitalizacji i ich strei
4. Cena nieruchomości
wartośćnieruchot'ności gruntowej, opisanej w puŃcie 1, okeślonaprzez rzęczoznawcę
n]ajątkowego wg sta[u na dzień 09.08.2017 l' wynosi:
- wartośćplawa własności:70.700'00 zI ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych),
_ wartośćplawa użytkowania wieczystego: 44.300'00 zl ( słowrrie: czteldzieści czte.y tysiące
hzysta złotych).
Cena nieluchomości gruntowej sprzedawane.j jej użykownikowi wieczystemu, po zaliczeniu
na jej poczet kwoty równej pmwa uż}'tkowania wieczystego ( zgodnie z a11' 69 ustawy
o gospodarce nieluchomościami), wynosi 26.400.00 zI ( Ślorvni€: dwadzieścia sześćtysięcy
czterysta zlotych).
5. Nieruchomośó grunto'Wa zostala plzęznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na podstawie ań' 32 ust' I i la, art.3'7 ust' 2 pkt 5 ustawy o gospodarcę nieruclromościami,
la tzecz jej uż).tkownika wieczystego.
6' wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w budyŃu Urzędu Gminy w Żynie w okesie
od 22.08.2017 r. do 12.09.201'I r.
osoby, któlym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
1 pkt.l i 2 powołanej na wstępie ustawy, winny złożyćwniosek w
do dnia 03.10.2017 r,
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