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OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014, 518 -.j.t),   Burmistrz Trzcianki podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Lp.
Oznaczenie

nieruchomości 
Opis nieruchomości

Cena wywoławcza
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

1. Kompleks działek 
o numerach 
ewidencyjnych 
214, 216/3 i 217/4, 
o pow.  łącznej 
2,5300  ha,  obręb 
0018 Teresin, 
gmina Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,  
arkusz mapy 3, 
KW 
PO1T/00010079/4

Przedmiotem zbycia jest prawo własności 
kompleksu nieruchomości – działek  oznaczonych  
numerami 214, 216/3 i 217/4 położonych na 
obrzeżach wsi Teresin, w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej i terenów 
niezagospodarowanych.  Teren działek równy, 
kształt korzystny i średnio korzystny. Dostęp do 
działki 216/3 droga gruntową, do pozostałych 
działek przez działkę 216/3. Działki położone  są na 
obszarze nie posiadającym wyposażenia w 
instalacje. Działki porośnięte samosiejkami sosny i 
brzozy, nie posiadających sortymentów użytkowych.
Działy III i IV księgi wieczystej nie posiadają 
wpisów.  
W ewidencji gruntów i budynków, działka 214 
oznaczona jest  jako RVI-1,0400 ha, działka 216/3 
jako RVI-0,3700 ha, natomiast działka 217/4 jako 

230.900,00 zł słownie:
dwieście trzydzieści 
tysięcy dziewięćset 
złotych   00/100 netto.
Sprzedaż działki 
korzysta ze zwolnienia
z podatku od towarów 
i usług (VAT). 

Na obszarze, na którym położone są działki 
214, 216/3 i 217/4 nie  obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. W 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trzcianka, zatwierdzonym uchwałą nr 
XLIX/324/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
11 lipca 2013r., działki przewidziane są:

– dz. 216/3 i 217/4, częściowo pod teren 
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej 
(ozn. MR), częściowo pod teren 
rolniczy,

– dz. 214 pod teren rolniczy. 
Dla działek 214, 216/3, 217/4 możliwe będzie 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy na 
zabudowę zagrodową, przy jednoczesnym 
spełnieniu warunków zgodnie z art. 61 ust. 1 
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RV-0,1600 ha i RVI-0,9600 ha. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

2 Działka  o 
numerze 
ewidencyjnym 
156/3, o pow.   
0,1100  ha,  obręb 
0007 Niekursko, 
gmina Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,  
arkusz mapy 3, 
KW 
PO1T/00009849/3

Przedmiotem zbycia jest prawo własności  
nieruchomości – działki  oznaczonej  numerem 
156/3, położonej na obrzeżach wsi Niekursko, w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i 
terenów niezagospodarowanych.  Teren działki 
równy, kształt korzystny. Dostęp do działki drogą 
utwardzoną.  Działka położona jest na obszarze 
mającym możliwość  wyposażenia  w instalację 
elektryczną, wodociągową i telefoniczną.  Działy III 
i IV księgi wieczystej nie posiadają wpisów.  
W ewidencji gruntów i budynków, działka  156/3 
oznaczona jest  jako RVI- 0,1100  ha. 

21.235,00 zł słownie: 
dwadzieścia jeden 
tysięcy dwieście 
trzydzieści pięć  
złotych   00/100 netto.
Sprzedaż działki 
korzysta ze zwolnienia
z podatku od towarów 
i usług (VAT). 

Na obszarze, na którym położona jest działka 
156/3 nie  obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka, 
zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/324/13 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 
2013r., działka 156/3 przewidziana jest pod 
tereny wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej 
(ozn.MR) i położona jest na obszarze ochrony 
układu urbanistycznego i zabudowy 
zabytkowej.  
Dla działki 156/3 możliwe będzie wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków zgodnie z
art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

3 Działka  o 
numerze 
ewidencyjnym 
164/4, o pow.   
0,0900  ha,  obręb 
0007 Niekursko, 
gmina Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,  

Przedmiotem zbycia jest prawo własności  
nieruchomości – działki  oznaczonej  numerem 
164/4, położonej na obrzeżach wsi Niekursko, w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i 
terenów niezagospodarowanych.  Teren działki 
równy, kształt średnio korzystny. Dostęp do działki 
drogą utwardzoną.  Działka położona jest na 
obszarze mającym możliwość  wyposażenia  w 
instalację elektryczną, wodociągową i telefoniczną.  
Działy III i IV księgi wieczystej nie posiadają 
wpisów.  
W ewidencji gruntów i budynków, działka  164/4 

15.895,00 zł słownie: 
piętnaście tysięcy 
osiemset 
dziewięćdziesiąt pięć 
złotych  00/100 netto. 
Sprzedaż działki 
korzysta ze zwolnienia
z podatku od towarów 
i usług (VAT). 

Na obszarze, na którym położona jest działka 
164/4 nie  obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka, 
zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/324/13 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 
2013r., działka 164/4 przewidziana jest pod 
tereny usług turystyki (ozn. Ut), pod tereny  
wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej 
(ozn.MR) i położona jest na obszarze ochrony 
układu urbanistycznego i zabudowy 
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arkusz mapy 3, 
KW 
PO1T/00009849/3

oznaczona jest  jako RVI- 0,0900  ha. zabytkowej.  
Dla działki 164/4 możliwe będzie wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków zgodnie z
art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

4 Działka  o 
numerze 
ewidencyjnym 
33/7, o pow.   
0,3249  ha,  obręb 
0007 Niekursko, 
gmina Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,  
arkusz mapy 1, 
KW 
PO1T/00009849/3

Przedmiotem zbycia jest prawo własności  
nieruchomości – działki  oznaczonej  numerem 33/7,
położonej na obrzeżach wsi Niekursko, w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i 
terenów niezagospodarowanych.  Teren działki 
nierówny, kształt średnio korzystny. Dostęp do 
działki drogą asfaltową.  Działka położona jest na 
obszarze mającym możliwość  wyposażenia  w 
instalację elektryczną, wodociągową i telefoniczną.  
Działy III i IV księgi wieczystej nie posiadają 
wpisów.  
W ewidencji gruntów i budynków, działka  33/7 
oznaczona jest  jako RVI- 0,3249  ha.

37.875,00 zł słownie: 
trzydzieści siedem 
tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt pięć  
złotych  00/100 netto. 
Sprzedaż działki 
korzysta ze zwolnienia
z podatku od towarów 
i usług (VAT). 

Na obszarze, na którym położona jest działka 
33/7 nie  obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka, 
zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/324/13 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 lipca 
2013r., działka 33/7 przewidziana jest pod 
tereny  wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej 
(ozn.MR) oraz teren rolniczy. 
Dla działki 33/7 możliwe będzie wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków zgodnie z
art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

 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  zbywanych
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  i opłatę sądową ponosi Nabywca.
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Na  podstawie  art.  34  ust.  1  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości,  po  cenie  podanej  w   wykazie
przysługuje:
1/ osobie fizycznej  i prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych
ustaw,
2/poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości, pozbawionemu prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego
spadkobiercy.

W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa w nabyciu wymienionych nieruchomości
i   o wyrażeniu zgody na ustaloną cenę nieruchomości. Wnioski należy składać w terminie  do dnia 19 grudnia 2014r. 

W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczeń osób o których mowa wyżej, nieruchomość zostanie wystawiona do zbycia w trybie przetargu
nieograniczonego. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.  

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej  wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej „Tygodnik Nowy”,  oraz na
stronie internetowej urzędu: www.trzcianka.pl. 
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki,  w sołectwie Teresin i sołectwie Niekursko  oraz na stronie:
www.bip.trzcianka.pl    na okres od 6 listopada  2014r. do 28 listopada 2014r. 
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