
ROL.6840.1.2013.AC                                                                                                                                                                Trzcianka, 2 kwietnia 2014r.
OGŁOSZENIE 

Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

ogłasza I przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowych
stanowiących  własność Gminy Trzcianka

Położenie  
nieruchomości,  
oznaczenie KW

Opis nieruchomości
Cena wywoławcza 

nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości Wadium

Minimalne  
postąpienie

Straduń, gmina 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,
obręb 0016,  
arkusz mapy 2, 
KW 
PO1T/00009851/
0

Przedmiotem zbycia jest prawo 
własności nieruchomości – działki 
rolnej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 204/2. 
Nieruchomość gruntowa sąsiaduje z 
dz. 204/7, stanowiącą również 
mienie gminy Trzcianka. Działka 
położona jest  poza wioską, w 
niewielkiej odległości od 
pojedynczej zabudowy zagrodowej, 
w sąsiedztwie terenów rolnych i 
lasów. Ukształtowanie terenu 
działki równe, kształt rozłogu 
korzystny. Zgodnie z ewidencją 
gruntów dz. 204/2 stanowi RVI-
0,7100 ha. Dostęp do działki 
wyłącznie przez działki sąsiednie. 
Działka nie jest wyposażona w 
urządzenia infrastruktury 
technicznej. Działy III i IV księgi 
wieczystej, w której zapisana jest 
nieruchomość, nie posiadają 

35.800,00 zł (słownie: 
trzydzieści pięć tysięcy 
osiemset  złotych) 
Sprzedaż zwolniona z 
podatku VAT.

Na obszarze, na którym położona jest 
działka 204/2 obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony przez 
Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr 
XVI/124/03 z dnia 4 grudnia 2003 
roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 20 
stycznia 2004r. Nr 3, poz. 37). 
Zgodnie z miejscowym planem, 
działka 204/1 oznaczona symbolem 
ŁUS, przeznaczona jest pod teren łąk 
i pastwisk z dopuszczeniem usług 
sportu i rekreacji, bez  możliwości 
zabudowy. 
 

7.160,00 zł 
(siedem 
tysięcy sto 
sześćdziesi
ąt złotych  
00/100)

360,00 zł 
(trzysta 
sześćdziesiąt 
złotych)
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żadnych wpisów. 
Straduń, gmina 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,
obręb 0016,  
arkusz mapy 2, 
KW 
PO1T/00009851/
0

Przedmiotem zbycia jest prawo 
własności nieruchomości – działki 
rolnej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 204/7. 
Nieruchomość gruntowa sąsiaduje z 
dz. 204/2. Działka położona jest  
poza wioską, w niewielkiej 
odległości od pojedynczej 
zabudowy zagrodowej, w 
sąsiedztwie terenów rolnych i 
lasów. Ukształtowanie terenu 
działki równe, kształt rozłogu 
korzystny. Zgodnie z ewidencją 
gruntów dz. 204/7  stanowi ŁV-
3,3200 ha. Dostęp do działki 
wyłącznie przez działki sąsiednie. 
Działka nie jest wyposażona w 
urządzenia infrastruktury 
technicznej. Działy III i IV księgi 
wieczystej, w której zapisana jest 
nieruchomość, nie posiadają 
żadnych wpisów. 

116.920,00 zł słownie: 
sto szesnaście tysięcy 
dziewięćset dwadzieścia 
złotych  00/100 brutto. 
Sprzedaż działki korzysta 
ze zwolnienia z podatku 
od towarów i usług 
(VAT).

Na obszarze, na którym położona jest 
działka 204/7 obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony przez 
Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr 
XVI/124/03 z dnia 4 grudnia 2003 
roku (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 20 
stycznia 2004r. Nr 3, poz. 37). 
Zgodnie z miejscowym planem, 
działka 204/7 oznaczona symbolem 
ŁUS, przeznaczona jest pod teren łąk 
i pastwisk z dopuszczeniem usług 
sportu i rekreacji, bez  możliwości 
zabudowy. 

23.380,00 
zł 
(dwadzieści
a trzy 
tysiące 
trzysta 
osiemdziesi
ąt złotych)

1.170,00 zł 
(jeden tysiąc 
sto 
siedemdziesi
ąt złotych)

 
Uwaga!
Nieruchomości zbywane  są  na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a Nabywca  nie będzie występował z żadnymi roszczeniami  
wobec Zbywającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanej nieruchomości, 
jeżeli po zbyciu geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych 
nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. 
Koszty notarialnej umowy kupna – sprzedaży i opłatę sądową ponosi Nabywca.
Nieruchomości  stanowiące  przedmiot  przetargu  nie  są  obciążone  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych  w  ich 
rozporządzeniu.
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Organizowany przetarg jest  przetargiem ograniczonym do właścicieli  nieruchomości  sąsiadujących ze zbywanymi  gruntami,  z uwagi  na fakt,  że 
zbywane grunty nie posiadają 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 Straduń dz. 204/2” lub „Przetarg Straduń dz. 204/7” do dnia 
6 maja 2014r.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 9 maja 2014r. 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 12 maja 2014r.

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 16 maja  
2014r (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy). 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki , ul. Sikorskiego 7.
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Zastrzega się prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, z  podaniem przyczyny. 
W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w  formie aktu notarialnego terminie 30 dni. 
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. 

Wniesione  wadium  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygra,  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  nieruchomość.  Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  lub zakończenia  
przetargu wynikiem negatywnym.   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 i na tablicy ogłoszeń sołectwa Straduń oraz udostępnia na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki www.trzcianka.pl  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzcianka.pl     

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w „Tygodniku Noteckim” w  numerze, który  ukaże się dnia 10 kwietnia 2014r. 

Informacje dotyczące zbycia przedmiotowych nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr tel.  67-352-73-46 (Agnieszka Ciemachowska) lub 
w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 3.
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http://www.trzcianka.pl/

