
ROL.6840.14.2014.AC                                                                                                                                                    Trzcianka, 2 marca  2016r.
OGŁOSZENIE 

Burmistrz Trzcianki
 ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

ogłasza II przetarg ograniczony ustny na zbycie  n/w nieruchomości gruntowej
stanowiącej  własność Gminy Trzcianka

Położenie  
nieruchomości,  
oznaczenie KW

Opis nieruchomości
Cena 

wywoławcza 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości Wadium
Minimalne  
postąpienie

Działka  o 
numerze 
ewidencyjnym  
126/2, o pow.   
0,0833  ha,  
obręb 0002 
Biernatowo, 
gmina 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,  
arkusz mapy 2, 
KW 
PO1T/0001002
4/4

Przedmiotem zbycia jest prawo własności  
nieruchomości – działki  oznaczonej  numerem  
ewidencyjnym 126/2 położonej we wsi Biernatowo. 
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej oraz terenów rolnych. 
Teren działki nierówny, kształt niekorzystny. Na 
części działki znajdują się ruiny po wyburzonym 
budynku. Dostęp do działki utrudniony. Działka 
posiada możliwość wykonania przyłączy do sieci 
instalacji technicznych (E,W). W skład działki 
wchodzi jeden użytek rolny: RV. Działy III i IV 
księgi wieczystej, w której wpisana jest powyższa 
nieruchomość, nie posiadają wpisów. 
Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas 
oznaczony do 31 sierpnia 2023r. Zgodnie z art. 678 § 
1 kodeksu cywilnego, w razie zbycia rzeczy najętej 
w  czasie trwania najmu nabywca wstępuje w 
stosunek najmu na miejsce zbywcy. Powyższe 
oznacza, że umowa dzierżawy nie kończy się z chwilą 
sprzedaży nieruchomości, zmienia się jedynie jedna 
ze stron  umowy dzierżawy (nabywca wstępuje w 
miejsce zbywcy). 

8.060,00 zł 
słownie: osiem 
tysięcy 
sześćdziesiąt 
złotych  00/100 
brutto. Sprzedaż 
działki korzysta 
ze zwolnienia z 
podatku od 
towarów i usług 
(VAT). 

Na obszarze, na którym 
położona jest działka o numerze 
ewidencyjnym 126/2 obręb 
Biernatowo, 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 przewidziana jest pod 
teren wielofunkcyjnej zabudowy 
wiejskiej, w tym zabudowy 
zagrodowej. Działka znajduje  
się w granicach obszaru ochrony 
układu urbanistycznego i 
zabudowy zabytkowej oraz w 
granicach obszaru chronionego 
krajobrazu. 
 

1.600,00 
zł (jeden 
tysiąc 
sześćset 
złotych    
00/100)

90,00 zł 
(dziewięćdz
iesiąt 
złotych)
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Uwaga!!!

W związku z pojawiającymi  się  próbami wpływania na licytantów biorących udział  w przetargu,  jak również na sam przebieg przetargu celem 
wywołania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem nieruchomości po cenie wywoławczej, Burmistrz informuje, że 
każda ujawniona – próba wpływania na przebieg przetargu będzie zgłaszana organom ścigania. 
Zgodnie bowiem z art 305 Kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w 
porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze  
pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem  rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne 
okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę 
właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. 

Nieruchomość zbywana 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 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. Mapa działki dostępna jest na stronie:www.trzcianka.e-mapa.net.

Koszty notarialnej umowy kupna – sprzedaży i opłatę sądową ponosi Nabywca.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu, poza zawartą umową dzierżawy na okres do 31 sierpnia 2023 roku, nie jest obciążona ograniczonymi 
prawami rzeczowymi  i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzeniu.

I przetarg na zbycie ww nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, został przeprowadzony 27 listopada 2015r. Organizowany II przetarg jest 
przetargiem ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną nieruchomością, z uwagi na fakt, że zbywany grunt nie posiada 
bezpośredniego dostępu do drogi 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 Biernatowo 126/2” do dnia 25 marca 2016r. do godz. 14.00:

 aktualnego wypisu z rejestru gruntów,   potwierdzającego, że osoba jest właścicielem nieruchomości przyległej  do nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu, 

 oświadczenia o woli zakupu ww nieruchomości i 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)
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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 28 marca 2016r. 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 28 marca 2016r.

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 31 marca  
2016r. (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 6 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki , ul. Sikorskiego 7.

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  3 
miesięcy.  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  nieruchomości.  Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  lub zakończenia  
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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 Biernatowo oraz udostępnia na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki www.trzcianka.pl  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzcianka.pl     

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.
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      

  

4

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

