
UZASADNIENIE

do zarządzenia  Nr 170/12  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  8  listopada 
2012r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Gminnym zasobem nieruchomości  gospodaruje Burmistrz Trzcianki w oparciu 

o ustawę dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz uchwałę Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 24 września 2009 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 

obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres 

dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 209, poz. 3598).

Burmistrz  Trzcianki  zbywa  nieruchomości  na  zasadach  zapewniających  ich 

prawidłowe  zagospodarowanie  zgodnie  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań 

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W dniu 9 sierpnia 2012r., do Burmistrza Trzcianki wpłynął wniosek o wyrażenie 

zgody  na  sprzedaż  działek  123/2,  123/3  i  136  położonych  w  Łomnicy.  Zgodnie 

z  §  6  ust.  2  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  Nr  XXXIII/231/09  została 

przeprowadzona w terenie wizja lokalna. W trakcie wizji ustalono, że działki 123/2 i 

123/3 bezpośrednio przylegają do nieruchomości wnioskodawcy. Natomiast dostęp 

do  działki  136  możliwy  jest  poprzez  rów stanowiący  własność  Skarbu  Państwa. 

Ponadto działka 136 tworzy kompleks z działką 137, dlatego zasadna jest sprzedaż 

łączna  działek,  w  przetargu  ograniczonym  do  właścicieli  nieruchomości 

sąsiadujących ze zbywanymi gruntami. Wizja w terenie wykazała również, że działka 

o  numerze  ewidencyjnym 122/2,  stanowiąca  zgodnie  z  ewidencją  drogę  gminną, 

utraciła  swoją  funkcję,  dlatego  uzasadniona  jest  jej  sprzedaż  w  przetargu 

ograniczonym, w celu poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich. 

Działki wpisane do ksiąg wieczystych prowadzonych  przez Sąd Rejonowy w 

Trzciance  V  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  na  rzecz  Gminy  Trzcianka,  pod 

oznaczeniem KW: numer PO1T/00009669/7.  Działy powyższych ksiąg nie wykazują 

żadnych  innych  wpisów,  wzmianek  lub  ostrzeżeń,  w  tym  również  zapisów 



dotyczących ustanowienia służebności przejazdu.

W związku z powyższym, działki 136, 137 i 122/2 położone w Łomnicy, zostaną 

przeznaczone  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ograniczonego  do  właścicieli 

nieruchomości  graniczących  ze  zbywanymi  nieruchomościami.  Natomiast  działki 

123/2 i 123/3 zostaną sprzedane w przetargu nieograniczonym.
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