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Trzcianka, 2014-08-18 

ROL.6840.17.2013.AC 

                                                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia 

Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania 

i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu, 

Burmistrz Trzcianki 

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Trzcianka 

 

Opis, położenie i oznaczenie nieruchomości 
Cena 

wywoławcza 

Przeznaczenie  i termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

Minimalne 

postąpienie 

Termin i miejsce 

przetargu 

Kwota 

wadium i 

termin 

wniesienia 

Działka o numerze ewidencyjnym  1529/8, o 

pow.  1,8743 ha,  obręb 0001 Trzcianka, 

gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – 

trzcianecki, województwo wielkopolskie,  

arkusz mapy 23, KW PO1T/00009808/4 
 Przedmiotem zbycia jest prawo własności 

nieruchomości – działki  oznaczonej numerem 

ewidencyjnym  1529/8 położonej przy ulicy 

Fałata w Trzciance. Nieruchomość położona 

jest w strefie peryferyjnej miasta, w otoczeniu 

terenów niezabudowanych, wykorzystywanych 

aktualnie na cele rolnicze, w niewielkiej 

odległości od terenów zabudowy 

mieszkaniowej i produkcyjnej. Teren 

nieruchomości równy, kształt korzystny. 

Działka nie posiada dostępu do drogi 

531.325,00 zł 

słownie: pięćset 

trzydzieści jeden 

tysięcy trzysta 

dwadzieścia pięć  

złotych  00/100 

netto. Sprzedaż 

działki korzysta 

ze zwolnienia z 

podatku od 

towarów i usług 

(VAT). 

Na obszarze, na którym 

położona jest działka 1529/8 

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 1529/8 

położona jest na terenach 

przewidzianych pod teren 

zabudowy jednorodzinnej 

(MN), teren usług  (U). 

5.320,00 zł 

(słownie: 

pięć tysięcy 

trzysta 

dwadzieścia 

złotych ) 

31 października 

2014r.  godz. 

9.00 sala sesyjna 

Urzędu 

Miejskiego 

Trzcianki 

106.000,00 zł 

(słownie: sto 

sześć tysięcy 

złotych), 

płatne do 27 

października  

2014r. 
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publicznej. Dostęp do działki 1529/8 umożliwi 

ustanowienie służebności gruntowej przez 

działkę 1529/7. 

W dziale III księgi wieczystej  POT/00009808/4 

wpisane są ograniczenia dotyczące działek 

wpisanych w tej księdze, jednak żaden wpis nie 

dotyczy działki 1529/8 ani też działki 1529/6, z 

której to działki została wyodrębniona 

nieruchomość 1529/8. 

W ewidencji gruntów i budynków, działka 

oznaczona jest w całości jako RV. 

Ponadto działka ta położona 

jest na obszarze objętym 

stanowiskami  

archeologicznymi, strefą 

ochrony lub obserwacji 

stanowisk. 

           

Uwaga! 

 

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a Nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec 

Gminy Trzcianka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni nabywanej nieruchomości, 

jeżeli po przetargu  geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych 

nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Nabywcy. 
 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej 

rozporządzeniu. 

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby,  które wniosą wadium w terminie do 27 października 2014r. w kwocie 106.000,00 zł. Wadium może być 

wnoszone w  pieniądzu: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 lub na rachunek bankowy: Nr 36 1240 3741 1111 0000 4456 

5295 w PEKAO SA O/Trzcianka (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy). 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 

 

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

notariusza). Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości oraz dowód zapłaty 

wadium. 

 

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w  formie aktu notarialnego w 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 
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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 roboczych 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 na okres 2 miesięcy oraz udostępnia na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego Trzcianki www.trzcianka.pl  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzcianka.pl 

 

Wyciąg z treści ogłoszenia zostanie zamieszczony w „Rzeczpospolitej” - prasie ogólnokrajowej o zasięgu ogólnopolskim. 

 

Informacje dotyczące zbycia przedmiotowej nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr tel.  67-352-73-46 (Agnieszka Ciemachowska) lub      w 

siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 3. 

                                                                                                                                                                      

http://www.trzcianka.pl/
http://www.bip.trzcianka.pl/

