
ROL.6840.23.2012.AC
ROL.6840.25.2012.AC
ROL.6840.26.2012.AC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),  
w związku z zarządzeniami: Nr 171/12 i 172/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 8 listopada 2012r. i zarządzeniem Nr 11/13  z dnia 30 stycznia 2013r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz zarządzeniem  Nr 42/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia 
ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży:

Lp.
Położenie  

nieruchomości,  
oznaczenie KW

Opis nieruchomości Cena wywoławcza 
nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości

1. Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,
obręb 0020 
Stobno,  arkusz 
mapy 4, KW 
PO1T/00009985/8

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość 
rolna – działka 401/2  o pow. 0,1300 ha. 
Otoczenie stanowią grunty rolne i zabudowa 
jednorodzinna. Działka o nieregularnym 
kształcie, zbliżonym do litery L. Na działce 
znajdują się niewielkie drzewa owocowe. 
Nieruchomość ogrodzona wzdłuż wschodniej 
granicy ogrodzeniem z betonowych płyt. 
Działka na odcinku 12 metrów graniczy z 
drogą utwardzoną. Działka stanowi według 
ewidencji gruntów: grunty orne RVI -0,1300 
ha. 

15.820,00 zł 
(słownie: piętnaście 
tysięcy osiemset 
dwadzieścia złotych 
) plus podatek VAT 
obliczony zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego.  W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą nr LVI/382/98 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 29 stycznia 1998 roku, działka 401/2  położona 
w obrębie wsi Stobno, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod obszary zwartego zainwestowania 
osiedleńczego z możliwością realizacji inwestycji 
uzupełniających i wzajemnie niekolidujących, obszary 
które mogą być przeznaczone pod rozwój przestrzenny 
jednostek osadniczych (zabudowa mieszkaniowa, 
usługowo – kulturowa, produkcyjna, tereny i obiekty 
turystyczno – wypoczynkowe, komunikację i 
infrastrukturę techniczną), z uwzględnieniem 
ograniczeń fizjograficznych, uwarunkowań 
istniejącego zainwestowania oraz ochrony gruntów 
rolnych wyższej bonitacji /zajmowanie ich w dalszej 
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kolejności/. Działka znajduje się w granicach obszaru 
chronionego krajobrazu.

2 Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,
obręb 0020 
Stobno,  arkusz 
mapy 4, KW 
PO1T/00009985/8

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks 
nieruchomości rolnych  – działka 400/2  o 
pow. 0,2100 ha, działka 400/8 o pow. 0,0601 
ha i działka 401/3 o pow. 0,6100 ha. Działka 
400/2 użytkowana rolniczo.  Działka 400/8 
porośnięta trawami, zakrzewiona. Na działce 
401/3 znajduje się niewielka szklarnia foliowa 
oraz część stawu. Dojazd do działek drogą 
gruntową  przez sąsiednie nieruchomości. 
Ukształtowanie terenu płaskie. Otoczenie 
stanowią grunty rolne i zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Działki 
stanowią według ewidencji gruntów: dz. 
400/2 – RV-0,1400 ha i RVI-0,0700 ha, 
dz.400/8 -  RVI-0,0601 ha, dz. 401/3 – RV-
0,4300 ha i RVI-0,1800 ha. 

20.414,00  zł 
(słownie: 
dwadzieścia tysięcy 
czterysta 
czternaście złotych) 
plus podatek VAT 
obliczony zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami

Dla przedmiotowych działek nie obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  W 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą nr LVI/382/98 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 29 stycznia 1998 roku, działki 400/2, 400/8 i 
401/3 położone  w obrębie wsi Stobno, gmina 
Trzcianka, przewidziane są pod obszary rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej w oparciu o kompleksy gleb 
niższej jakości. Działki znajdują się w granicach 
obszaru chronionego krajobrazu.

3 Stobno, gmina 
Trzcianka, powiat 
czarnkowsko – 
trzcianecki, 
województwo 
wielkopolskie,
obręb 0020 
Stobno,  arkusz 
mapy 4, KW 
PO1T/00009985/8

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość 
rolna – działka 488/4 o pow. 0,0700 ha. Na 
działce znajdują się dwie szklarnie foliowe. 
Dojazd do działki droga gruntową przez 
działki sąsiednie. Ukształtowanie terenu 
płaskie. Otoczenie stanowią grunty rolne i 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Działka stanowi według ewidencji gruntów: 
grunty orne RV -0,0700 ha. 

6.854,00  zł 
(słownie: sześć 
tysięcy osiemset 
pięćdziesiąt cztery 
złote) plus podatek 
VAT obliczony 
zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami

Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego.  W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trzcianka, zatwierdzonym 
uchwałą nr LVI/382/98 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 29 stycznia 1998 roku, działka 488/4  położona 
w obrębie wsi Stobno, gmina Trzcianka, przewidziana 
jest pod obszary zwartego zainwestowania 
osiedleńczego z możliwością realizacji inwestycji 
uzupełniających i wzajemnie niekolidujących, obszary 
które mogą być przeznaczone pod rozwój przestrzenny 
jednostek osadniczych (zabudowa mieszkaniowa, 
usługowo – kulturowa, produkcyjna, tereny i obiekty 
turystyczno – wypoczynkowe, komunikację i 
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infrastrukturę techniczną), z uwzględnieniem 
ograniczeń fizjograficznych, uwarunkowań 
istniejącego zainwestowania oraz ochrony gruntów 
rolnych wyższej bonitacji /zajmowanie ich w dalszej 
kolejności/. Działka znajduje się w granicach obszaru 
chronionego krajobrazu. 

 

Uwaga!

Nieruchomości sprzedawane są  na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami 
wobec  sprzedającego  z  tytułu  ewentualnej  niezgodności  w  zakresie  rodzaju  użytków  oraz  ewentualnej  różnicy  w  powierzchni  sprzedawanej 
nieruchomości,  jeżeli  po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię,  niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. Okazanie 
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. 
Koszty notarialnej umowy kupna – sprzedaży i opłatę sądową ponosi Kupujący.

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 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.
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 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 lub prawa pierwokupu i o wyrażeniu zgody na ustaloną cenę nieruchomości. Wnioski należy składać w terminie 6 tygodni od  
dnia  wywieszenia wykazu. 

W przypadku  stwierdzenia  braku  wpływu  oświadczeń  osób o  których  mowa  wyżej,  nieruchomości  zostaną  wystawione  do  sprzedaży w trybie 
przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.  

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki na okres 21 dni,  a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej „Tygodnik Nowy”, na tablicy informacyjnej  sołectwa Stobno oraz na stronie internetowej 
urzędu-www.trzcianka.pl.

Trzcianka, 20 marca 2013r.    

                                                                                                                                                                                Pełniący Funkcję 
                                                                                                                                                                              Burmistrza Trzcianki
                                                                                                                                                                                    Piotr Birula
                                                                                                                                                                                           / - /
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