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RGK.KB, RGK.AC 

ogłoszenie burmistrza trzcianki 

o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje 

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 

Lp. Obręb 
Ark. 

mapy 
Działka nr Powierzchnia Użytek Cena KW 

1 Miasto Trzcianka 40 3033/1 0,0996 ha dr 28.300,00 zł PO1T/00009808/4 

2 -//- 40 3035/1 0,0454 ha dr 12.900,00 zł -//- 

3 -//- 42 3105/2 0,1909 ha dr 54.200,00 zł -//- 

4 -//- 42 3111/2 0,1479 ha dr 42.000,00 zł -//- 

5 -//- 42 3112/1 0,0274 ha dr 7.800,00 zł -//- 

6 -//- 42 3117/1 0,0058 ha dr 1.600,00 zł -//- 

 

Zbycie następuje w trybie bezprzetargowym w formie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, poszerzenia pasa 

drogowego w związku z koniecznością wykonania naprawy nasypu drogowego drogi wojewódzkiej nr 178. Uchwała Nr XXVII/299/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 

5 listopada 2020 r. i Uchwała Nr XXIII/232/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 czerwca 2020 r. Dział III i IV KW nie wykazują żadnych obciążeń dot. nieruchomości będącej 

przedmiotem zbycia. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest ustaleń planu miejscowego.  

7 Miasto Trzcianka 23 1542 2,6281 ha PsV, RV, ŁV 441.480,00 zł PO1T/00009808/4 

8 -//- 23 1544 0,9543 ha RV 167.260,00 zł -//- 

 

Zbycie następuje w trybie bezprzetargowym w formie zamiany nieruchomości z osobą fizyczną z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, przedsięwzięcia polegającego na 

budowie drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki. Uchwała Nr XXVI/288/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2020 r. Dział III i IV KW nie wykazują żadnych 

obciążeń dot. nieruchomości będącej przedmiotem zbycia. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu miejscowego, zgodnie ze studium jest to teren zabudowy 

mieszkaniowej (MN). Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej. 

9 Miasto Trzcianka 25 1750/1 0,0204 ha RVI 34.858,20 zł (w tym 23% VAT) PO1T/00009808/4 
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10 -//- 25 1750/2 0,0239 ha RVI -//- 

11 -//- 25 1750/3 0,0093 ha RVI -//- 

12 -//- 25 1751/1 0,0024 ha RVI -//- 

 

Sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym w związku z poprawą warunków zagospodarowana nieruchomości przyległej działki nr 1755/4, nr 1755/3 i nr 1755/1. Dział III i IV 

KW nie wykazują żadnych obciążeń dot. nieruchomości będącej przedmiotem zbycia. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują ustalenia planu miejscowego, jest to teren 

zabudowy mieszkaniowej (MN3). Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej. 

13 Miasto Trzcianka 41 3084/1 0,0274 ha Bp 13.119,00 zł PO1T/00009808/4 

 

Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - teren obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów (ozn. symb. P) i tereny usług (U). Dział III i IV KW nie wykazują żadnych obciążeń dot. nieruchomości będącej przedmiotem zbycia. Sprzedaż następuje w trybie 

bezprzetargowym w związku z poprawą warunków zagospodarowana nieruchomości przyległej - działki nr 3074.  

 
Uwaga! Prawo własności nieruchomości zbywane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, 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.  
 

1. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, 

z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego 

w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu; 

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży 

wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia 

wywieszenia wykazu; 

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 

2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 31 marca 2021 r. 

Wykaz wywiesza się na 21 dni na elektronicznej tablicy ogłoszeń UMT (od dnia 16 lutego 2021 r. do dnia 9 marca 2021 r.). 

 

Burmistrz Trzcianki 


