
ROL.6840.22.2013.AC                                                                                                                                                                        Trzcianka, 2015-10-27
ROL.6840.9.2014.AC

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. z 2015 r., poz. 782 ze zm.),  w związku z  
zarządzeniem Nr 36/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz  zarządzeniem Nr 117/15  
i 118/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie  ustalenia ceny wywoławczej zbywanej  nieruchomości,  podaję do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Lp.
Położenie  

nieruchomości,  
oznaczenie KW

Opis nieruchomości
Cena wywoławcza 

nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości

1. Dłużewo, 
sołectwo 
Łomnica,  
gmina 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,
obręb 0003 
Dłużewo,  
arkusz mapy 1, 
KW 
PO1T/0000968
2/4

Przedmiotem zbycia jest prawo własności  nieruchomości 
– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 325 obręb 
Dłużewo,  o pow. 1,2869 ha. Nieruchomość rolna 
położona jest w sąsiedztwie lasów oraz terenów 
niezagospodarowanych, w niewielkiej odległości od 
zabudowy zagrodowej. Ukształtowanie terenu działki 
równe, kształt średnio korzystny. W skład działki wchodzi 
jeden użytek rolny: RVI. Dostęp do działki drogą 
gruntową. Działka nie posiada wyposażenia w urządzenia 
infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość 
doprowadzenia do działki instalacji elektrycznej. Działy 
III i IV księgi wieczystej PO1T/00009682/4, w której 
wpisana jest nieruchomość, nie wykazują żadnych 
wpisów, wzmianek lub ostrzeżeń, w tym również zapisów 
dotyczących ustanowienia służebności przejazdu dla 
innych działek.  

144.140,00  zł 
( słownie: sto 
czterdzieści cztery 
tysiące sto czterdzieści 
złotych). Sprzedaż 
działki korzysta ze 
zwolnienia z podatku 
VAT jako grunt rolny. 

Dla przedmiotowej działki 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 325 obręb 
Dłużewo, sołectwo Łomnica, gmina 
Trzcianka, przewidziana jest pod teren 
rolniczy. Dla działki 325 obręb Dłużewo 
możliwe będzie wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy na zabudowę 
zagrodową, z jednoczesnym spełnieniem 
warunków wynikających z art. 61 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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2 Niekursko, 
gmina 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,
obręb 0007 
Niekursko,  
arkusz mapy 3, 
KW 
PO1T/0000984
9/3

Przedmiotem zbycia jest prawo własności  nieruchomości 
– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 142/11  o 
pow. 0,0190, obręb Niekursko. Działka 142/11 położona 
jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, 
przy drodze krajowej Poznań – Kołobrzeg. Teren działki 
równy, kształt średnio korzystny. Dostęp do działki drogą 
o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada możliwość 
wykonania  przyłączy do instalacji elektrycznej, wod. - 
kan. i telefonicznej. Zgodnie z działem II księgi  
wieczystej PO1T/00009985/8 właścicielem działki142/11 
obręb Dłużewo jest gmina Trzcianka. Działy III i IV 
księgi nie wykazują żadnych wpisów, wzmianek lub 
ostrzeżeń, w tym również zapisów dotyczących 
ustanowienia służebności przejazdu dla innych działek.  

4.630,00  zł (słownie: 
cztery tysiące sześćset 
trzydzieści  złotych 
brutto). Sprzedaż 
działki korzysta ze 
zwolnienia z podatku 
VAT jako grunt rolny. 

Dla przedmiotowej działki 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 142/11 położona  w obrębie 
Dłużewo, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod teren wielofunkcyjnej zabudowy 
wiejskiej (ozn. MR). Działka położona jest 
na obszarze ochrony układu 
urbanistycznego i zabudowy zabytkowej.  

 

Uwaga!

Prawo własności nieruchomości zbywane jest  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. 

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.
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W myśl art.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki:

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;
2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnię produkcji rolnej.

W przypadku  braku uprawnionego do pierwokupu,  o  którym mowa wyżej,  albo  niewykonania  przez  niego tego  prawa,  prawo pierwokupu 
przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie 
mniejszej niż 5 ha.

 Prawo  pierwokupu  przez  Agencję  nie  przysługuje,  jeżeli  w  wyniku  nabycia  nieruchomości  rolnej  następuje  powiększenie  gospodarstwa 
rodzinnego,  jednak  do  powierzchni  nie  większej  niż  300  ha,  a  nabywana  nieruchomość  rolna  jest  położona  w  gminie,  w  której  ma  miejsce 
zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

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 6 tygodni od dnia  wywieszenia  
wykazu tj do dnia 7 grudnia 2015r. 

Termin,  miejsce  i  warunki  przetargu  zostaną  podane  w odrębnym ogłoszeniu.   Przed  ogłoszeniem  przetargu  rozpatruje  się  wnioski  osób 
uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W przypadku  pozytywnego rozpatrzenia wniosków, informacji o nieruchomości,  
której wniosek dotyczy, nie umieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. 

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
 1) nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,
2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;
3) jest zbywana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową,  

naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom 
pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;

4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6) przedmiotem zbycia jest  nieruchomość lub jej  części,  jeśli  mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości  przyległej,  stanowiącej 

własność  lub  oddanej  w  użytkowanie  wieczyste  osobie,  która  zamierza  tę  nieruchomość  lub  jej  części  nabyć,  jeżeli  nie  mogą  być 
zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
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7)ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek 
tworzonej fundacji;

8)jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
9)przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
11) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym,  jeżeli  sprzedaż  stanowi  wniesienie  wkładu  własnego  podmiotu  publicznego,  a  wybór  partnera  prywatnego  nastąpił  w  trybie  
przewidzianym w  ustawie;

12) jest zbywana przedstawicielstwom dyplomatycznym lub urzędom konsularnym państw obcych oraz innym przedstawicielstwom i instytucjom 
zrównanym z nimi  w zakresie  przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących 
zwyczajów międzynarodowych nieruchomości Skarbu Państwa mogą być,  na zasadzie wzajemności,  zbywane lub oddawane w użytkowanie, 
dzierżawę lub najem;

13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 
2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę  
samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

14)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, 
poz. 789).

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki na okres 21 dni tj.  od 29 października 2015r. do 20 listopada 
2015r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzcianka.pl,  a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenie  w  prasie  lokalnej  „Tygodnik  Notecki”,  na  tablicy  ogłoszeń  sołectwa  Łomnica  i  Niekursko  oraz  na  stronie  internetowej  urzędu-
www.trzcianka.pl.

Mapy  działek  dostępne  są   na  stronie:  www.trzcianka.e-mapa.net.  Informacji  o  przedmiotowych  nieruchomościach  udziela  Kierownik 
Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Agnieszka Ciemachowska tel. 67 352 73 76, Urząd Miejski  Trzcianki pok. nr 3. 
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