
ROL.6840.20.2012.AC
OGŁOSZENIE 

Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

ogłasza I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż  n/w nieruchomości gruntowej
stanowiącej  własność Gminy Trzcianka

Położenie  
nieruchomości,  
oznaczenie KW

Opis nieruchomości Cena wywoławcza 
nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Wadium Minimalne 

postąpienie

Łomnica, gmina 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,
obręb 0006 
Łomnica, 
arkusz mapy 4, 
KW 
PO1T/00009669/
7

 Przedmiotem sprzedaży jest 
kompleks działek rolnych - 
działka 136 i działka 137 o 
powierzchni łącznej 0,3500 ha 
położone w obrębie wsi 
Łomnica. Działka 136 stanowi 
według ewidencji gruntów 
pastwiska trwałe o pow. 0,1600 
ha. Działka niezbudowana o 
kształcie nieregularnym. 
Północną granicę działki 
wyznacza rów. Działka 
znajduje się za zabudowaniami 
zlokalizowanymi przy drodze 
utwardzonej, dojazd do 
nieruchomości drogą gruntową 
– utrudniony, z uwagi na rów 
odgradzający od zabudowy. 
Otoczenie stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
grunty rolne. Według ewidencji 
gruntów działka  136 składa się 

20.612,00   zł 
(słownie: 
dwadzieścia tysięcy 
sześćset dwanaście 
złotych) Sprzedaż 
zwolniona z podatku 
VAT.

Dla przedmiotowych  działek nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
LVI/382/98 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
29 stycznia 1998 roku, działka 136 
przeznaczona jest pod  obszary rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej o możliwościach 
różnorodnej produkcji w oparciu o kompleksy 
gleb niższej jakości. Natomiast działka 137 
przewidziana jest pod obszary zwartego 
zainwestowania osiedleńczego z możliwością 
realizacji inwestycji uzupełniających i 
wzajemnie niekolidujących oraz obszary, 
które mogą być przeznaczone pod rozwój 
przestrzenny jednostek osadniczych 
(zabudowa mieszkaniowa, usługowo – 
kulturowa, produkcyjna, tereny i obiekty 
turystyczno – wypoczynkowe, komunikację i 
infrastrukturę techniczną ), z uwzględnieniem 
ograniczeń fizjograficznych, uwarunkowań 

4.120,00 zł 
(cztery 
tysiące sto 
dwadzieści
a złotych 
00/100)

210,00 zł 
(dwieście 
dziesięć 
złotych)
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z: PsIV – 0,1600 ha. Działka nr 
137 stanowi według ewidencji 
gruntów pastwiska trwałe o 
pow. 0,1900 ha. Działka 
niezabudowana o kształcie 
nieregularnym. Północną 
granicę działki wyznacza rów. 
Działka znajduje się za 
zabudowaniami 
zlokalizowanymi przy drodze 
utwardzonej, dojazd do 
nieruchomości drogą gruntową 
– utrudniony, z uwagi na rów 
odgradzający od zabudowy. 
Działka ogrodzona wzdłuż 
wschodniej  granicy siatką 
stalową na słupach metalowych. 
Otoczenie stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
grunty rolne. Według ewidencji 
gruntów działka 137 stanowi 
PsIV – 0,1900 ha.  

istniejącego zainwestowania oraz ochrony 
gruntów rolnych wyższej 
bonitacji/zajmowanie ich w dalszej kolejności. 
 

 
Uwaga!
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami 
wobec  sprzedającego  z  tytułu  ewentualnej  niezgodności  w  zakresie  rodzaju  użytków  oraz  ewentualnej  różnicy  w  powierzchni  sprzedawanej 
nieruchomości,  jeżeli  po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię,  niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie 
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. 
Koszty notarialnej umowy kupna – sprzedaży i opłatę sądową ponosi Kupujący.
Nieruchomość  stanowiąca  przedmiot  przetargu  nie  jest  obciążona  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych  w  jej  
rozporządzeniu.
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Organizowany przetarg  jest  przetargiem ograniczonym  do właścicieli  nieruchomości  sąsiadujących  ze  zbywanym gruntem,  z  uwagi  na  fakt,  że 
sprzedawany grunt nie posiada bezpośredniego dostępu do dogi publicznej. 
Przetarg poprzedzony jest wstępną kwalifikacją oferentów. Warunkiem zakwalifikowania w/w osób do przetargu jest złożenie w Punkcie Obsługi 
Klienta Urzędu  Miejskiego Trzcianki, w zamkniętej kopercie opisanej „Przetarg Łomnica dz. 136 i 137” do dnia 13 sierpnia 2013r.do godz.  
15.00:

− dokumentu potwierdzającego, że osoba jest właścicielem nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, 
− zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.)- (wzór 3)

Osoby, które prześlą dokumenty pocztą, zostaną zakwalifikowane pod warunkiem dostarczenia przesyłki do dnia wskazanego jako ostateczny termin 
wpływu dokumentów .

Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki pok nr 2 lub na stronie www.bip.trzcianka,pl zakładka druki do pobrania, Referat 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, dokumenty do przetargu.

W celu weryfikacji uczestników, którzy zgłosili  się do przetargu, komisja przetargowa zbierze się 14 sierpnia 2013r. na posiedzeniu,  na  
którym:

1) sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe;
2) zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu lub odmówi kwalifikacji;
3) wywiesi listę osób zakwalifikowanych w siedzibie  urzędu, nie później niż 20 sierpnia 2013r.

Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  przez  osoby  zakwalifikowane  jest  wpłacenie  wadium   przelewem  na  konto  Urzędu  Miejskiego 
Trzcianki Nr 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 w PEKAO S.A. O/Trzcianka lub w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki do dnia 21 sierpnia  
2013r (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy). Wadium może być również wniesione za pokwitowaniem w czekach, które należy 
zdeponować najpóźniej w dniu 21 sierpnia  2013 do godz. 13.00 w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Osoby zakwalifikowane uczestniczą  w przetargu  osobiście  lub przez  pełnomocnika (wymagane jest  pełnomocnictwo potwierdzone  przez  
notariusza).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013 roku o godz. 10.15 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki , ul. Sikorskiego 7.
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Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej  Polskiej  w 
wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.,  zwalnia  się z  
obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeśli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji 
potwierdzającej  prawo  do  zaliczenia  wartości  nieruchomości  pozostawionych  poza  obecnymi  granicami  państwa  polskiego  oraz  złożą  pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Zastrzega się prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny. 
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej  przetarg.  W przypadku zakończenia przetargu wynikiem 
pozytywnym,  strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego w terminie 3 miesięcy.  Jeżeli  osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o wygranym przetargu – organizator przetargu 
odstępuje od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki na okres 30 dni,  oraz podaje do publicznej wiadomości przez  
ogłoszenie na tablicy informacyjnej sołectwa Łomnica oraz na stronie internetowej urzędu-www.bip.trzcianka.pl. 

Informacji udziela Agnieszka Ciemachowska – Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi nr tel. 67-352-73-46,  Urząd 
Miejski Trzcianki, pok. nr 2.                                                                                      

                                                                                                                                                                      
Trzcianka,  10 lipca  2013r.
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