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INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu 
nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 19 kwietnia  2013r. na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Lp. Numer KW Obręb, nr 
działki 

Powierzchnia i opis Liczba osób 
dopuszczonych/ 
niedopuszczonych 
do przetargu

Cena 
wywoławcza 
nieruchomości

Najwyższa 
cena 
ostygnięta w 
przetargu

Imię i nazwisko 
nabywcy

1 PO1T/00009985/8 Stobno, 
77/3

Stobno, gmina Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki, województwo 
wielkopolskie, obręb 0020 Stobno, 
arkusz mapy 1, KW PO1T/00009985/8. 
Nieruchomość rolna – działka 77/3 o 
pow. 0,2783 ha. Działka  użytkowana 
rolniczo, jako pastwisko. Dojazd   przez 
sąsiednie działki. Ukształtowanie terenu 
płaskie. Otoczenie stanowią grunty rolne. 
Działka stanowi według ewidencji 
gruntów: grunty orne RIVa -0,2783 ha. 
Dla przedmiotowej działki 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 77/3 położona 

1/0 5.520,00  zł 5.580,00 zł Agnieszka 
Kotecka



w obrębie wsi Stobno, gmina Trzcianka, 
przewidziana jest pod obszary rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej w oparciu o 
kompleksy gleb niższej jakości. 

2 PO1T/00010078/7 Górnica 
311/2

Górnica, gmina Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki, województwo 
wielkopolskie,obręb 0004 Górnica, 
arkusz mapy 2, KW PO1T/00010078/7
Nieruchomość rolna – działka 311/2  o pow. 
0,3000 ha. Działka nieużytkowana rolniczo. 
Dojazd przez sąsiednie działki. 
Ukształtowanie terenu płaskie. Otoczenie
 stanowią lasy i zabudowa siedliskowa. 
Działka stanowi według ewidencji gruntów: 
grunty orne RVI - 0,3000 ha. Dla 
przedmiotowej działki 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 311/2 położona 
w obrębie wsi Górnica, gmina Trzcianka, 
przewidziana jest pod obszary rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej w oparciu
 o kompleksy gleb niższej jakości. Działka 
znajduje się w granicach obszaru 
chronionego krajobrazu.

1/0 5.480,00 zł 5.540,00 zł Ewa Anna 
Gordziej - 
Niewczyk

3 PO1T/00009985/8 Stobno 
77/2

Stobno, gmina Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – trzcianecki, województwo 
wielkopolskie, obręb 0020 Stobno, 
arkusz mapy 1, KW PO1T/00009985/8

1/0 6.430,00 zł 6.500,00 zł Anna Opszańska 



Nieruchomość rolna – działka 77/2  o 
pow. 0,3000 ha. Działka  użytkowana 
rolniczo, jako pastwisko. Dojazd  do 
działki przez sąsiednie nieruchomości. 
Ukształtowanie terenu płaskie. Otoczenie 
stanowią grunty rolne,   zabudowa 
zagrodowa. Działka o regularnym 
prostokątnym kształcie. Zgodnie z 
wyrysem graniczy z budynkiem
 gospodarczym, którego część wchodzi na 
teren działki. Działka stanowi według 
ewidencji gruntów: grunty orne RIVa 
-0,1800 ha i grunty orne RIVb – 0,12000 
ha. Dla przedmiotowej działki 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 77/2 
położona  w obrębie wsi Stobno, gmina 
Trzcianka, przewidziana jest pod obszary 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej w 
oparciu o kompleksy gleb niższej jakości.  

Informację wywiesza się na okres 7 dni tj. od  22.04.2013 r. do 29.04.2013 r.


