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u/o]l Cmin) Z\rno ogllszir plŻtt6lg ustny nieogm|iczony na sprzedaŻ nieruchonlości polożol]€.j w

r'.et\oso*r/) ro.: .r. t/)lncraro{i.,. \4 enieKonjur,LreUrrr n)

\a podstawie an' 38 Ust'] j 2 usla$,y 7 dn;a 2l sieĘnia l997 r' o gospo(lalce nierucho ości.rn]i (DŻ.U. z
20l6J' poz' 2l47 z póżn' zll'') onz RozpoźądŻenia Rady Ministlów z dnia l,1 wŻeśnia 2004 t' wspmwie
sposobu ilryb pżeplowadzania pEetalgów oraz lokowali na zbycienieruchomoŚci(Dz'U'z20]4l'PoZ. la9o)
Wójt Cn]in}'Żytno oglasza pżetarg na zbyc]e niżei wymienio|ej nieruchonrości]

I
Polożenie: Ż),tno. nl nap} 2. gnrina l)tno'
Po{ietzchnia działki: dz' nl l l2:/37 ' o pow 0'0945 ha. t'j' R V 0,0945 ha'
Bmk miejscowego planu zagospodalowania prŻcslrzennego'
Wedlrrg obowi_azujaceso sttldium ulvalunko\lall i kierunków zagospodarowania pżestrzenncgo 6niny Zylno'
na podsla\yie uchlYal} Nl XVll/l03'2000 Ż dnia l4 kwietnia 2000 l' Rady Cnliny Zytno. \\ĄY. dzialka polożona
jest w srrcfie osadrriczej, predyspono$anajcst pod zabudowe nieszkaniowa. Dzialka nra t(sztak prcsloiara,.iest
nieŻabLldo$,ana, niezagospodalo\!aIa, polośnięta tla\Va ri i sanlosieikani brzozy' Zna dLlje się 1il'z1,
nieLlrŻldzone] ulicy osjed]owe.j. Bezpośrednj dostęp do dŻia]ki z u1icy osier]lollej' odrlalonej ok' jś0 ln o; d,ogi
publicZnej wojewódzkją' w sasiedzlWie Żnajduje się nowe osiedle zabudowy jednorcdz]nnej i dŻia]ii
niezrbudo\łane. plzeznaczone pod zabudowe' o1oczenie stano\yizabLldo!Vajednolodzinna'
Na dzialkę nie wydano dec)Żji o walunkacl] zabudo\'r i lokalizacji jn$estycjiceh publicznego.
DŻiaJlia polożona iest poza obszalen Natul.l2000'
Na lel€l)ie ww' dzialki blak obsŻaru le$ italiŻacji j ich stret
slan pm\!ny d7inlki Ure_g ]o\lu) jest \\ Ksicdze Wieczyslej Nl KW PT lfuo0059990jl w sądlic Reioio\!),nl

lt

Cella $'y\lol!\tcza nieruchomości wynosi: l9.450.00 zl. (slo\vnje: dzielviętnaścje lysięcy cz{er]s(tl
pięćdZi€siąt zlotvch)'
- o !V)sokości post_apieIia dec\dtlj_a uczestnjcr ptzcra.gu z tynr, Że postąpienje nie nroŻe wynosić n]niej niż l %
cen} lvywolawĆzei z zaokmgldriem ry górc do pclnych dziesiątek Ż|oryd'

PrzetatgodbedziesiedDin06.07.20l7l.ogodz. I0oo w Urzędzie Gllliny \! Żytnie pok'nr8'
walullkieln Udzia]u $ przetargu j€st 

"płaceIie 
wadiLlm w wysokości ].000'00 zl. w pienjądŻu' \'kasie Urzędu

c inv $'Żylnie hb na konto B.s' Żytno 8j 82ó? 0009 ]0o0 0000 0l]o 0004 w te ninje do d')i,t 0]'07'20l7 r.
\v]ącZnie/ _ poda.jąc nl dzialki plŻ)' \,placie
za dzleli zaplrL} uważa się dzieli uznania rachUnkLl bankowego Urzedu Grniny Zylno'
Wadir]nr nie podlegll ZwlotN\ i $' plzypadk . gd} osoba ustalona jako naby*ca nienlchon.ości Iie sta\Vi sie bez
usprawiedliwjcria $ nrieiscu i re ninie do za$arcia urrowy kLrpna.

wadiLl|r \'niesione u pieniadzu ptŻez uczestnika pżetaBu, któly pPelalg vvygra]. zalicza się ia poczel cen)
nab]c]a nieruchonrcści. osobonr, któle nie u'ygnlv plzetargU wadjllnl zostaIic z$,lócone nicz$locznie' nie
póżni!j njŻ plŻed upl)$enr łZeclr dn] od dlria od\volania. zalIknięcia. tlnieWaŻllicni.. ptzelargu lUb za(oJ]crenia
prŻet lgu wynikienr ncgat}'wntn na wskazane konto lub w kasie Urze(lU
osob) biomce udu ial s, plzemĘU wiIn} zapoznać sie z plzednrioteln pżelatgu prŻedjego rozpocŻęcię '
SprzedaŻ nieruchonroŚcj llastępuje \!g danych cwidencyjnych'
Cranice nieruchon]ości nie będą wŻna]vjane Ia koszt tjlzed!'
Wylic)1o$'ana nalezność za dzj,rlke Pł lnajesl plze(l spisanien Aktll Nolrl]a]nego'
Z lvaŻnych potvodó{ olganiZatol nroŻe od\ołać prŻct,r€. a infornracill o jego odwo]aniu zoslanie podlna do
publicznei lviadoności.
Dodalko\łe inlbnnacje o przeznaczonej do sprŻedazy nieluchonrości moŹna
Zytnje Ul' Królka 4. pok' Jll8. lel. ]4l]27700l w. ]j !v godzinach pmcy UrzędU'
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