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INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
 NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu 
nieograniczonego ustnego, przeprowadzonego w dniu 30 maja 2016r. na zbycie niżej wymienionych nieruchomości rolnych:

Lp. Obręb nr działki, KW, powierzchnia i opis Liczba osób 
dopuszczonych/ 
niedopuszczonych 
do przetargu

Cena 
wywoławcza

najwyższa cena 
osiągnięta w 
przetargu

Imię i 
nazwisko 
nabywcy

1 Przedmiotem zbycia jest prawo własności  nieruchomości – działki 
oznaczonej  numerem  ewidencyjnym 642/4 obręb Biała,  o pow. 1,2400 ha. 
Nieruchomość rolna położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych oraz 
zabudowy zagrodowej, w mniej korzystnej strefie lokalizacyjnej obrębu 
Biała. Ukształtowanie terenu działek nierówne - ze spadkiem, kształt rozłogu 
działki średnio korzystny. W skład działki wchodzą następujące użytki rolne: 
RV-1,0900 ha, ŁV-0,1500. Dostęp do działki drogą o nawierzchni 
utwardzonej. Wzdłuż działki przy drodze przebiega linia energetyczna 
napowietrzna. Działka porośnięta jest samosiejkami sosny.  Działy III i IV 
księgi wieczystej PO1T/00009853/4, w której wpisana jest  powyższa 
nieruchomość, nie wykazują żadnych wpisów, wzmianek lub ostrzeżeń, w 
tym również zapisów dotyczących ustanowienia służebności przejazdu dla 
innych działek.  

0 podmiotów 
dopuszczonych
0 
niedopuszczonych

81.740,00 zł brak brak



2 Przedmiotem zbycia jest prawo własności  nieruchomości – działki 
oznaczonej  numerem  ewidencyjnym 128 obręb Przyłęg,  o pow. 0,4000 
ha. Nieruchomość  położona jest poza zabudową wsi Przyłęg, w sąsiedztwie 
lasu i terenów rolnych, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej. Teren 
działki nierówny - ze spadkiem. Na działce znajdują się cieki wodne, a 
podłoże gruntowe działki jest bagniste i nie nadaje się do posadowienia 
budynków wymagających fundamentowania. Na działce znajdują się drzewa 
olchy w średnim wieku 40 lat i średniej pierśnicy 24 cm. Zinwentaryzowano 
112 drzew o łącznej miąższości 53,76 m3 .W skład działki wchodzą 
następujące użytki rolne: ŁV-0,3300 ha i PsV-0,0700 ha. Dostęp do działki 
drogą o nawierzchni utwardzonej. Działka położona jest na obszarze nie 
posiadającym wyposażenia w instalacje.   Działy III i IV księgi wieczystej 
PO1T/00010022/0, w której wpisana jest  powyższa nieruchomość, nie 
wykazują żadnych wpisów, wzmianek lub ostrzeżeń, w tym również zapisów 
dotyczących ustanowienia służebności przejazdu dla innych działek.  

1 podmiot 
dopuszczony
0 
niedopuszczonych

38.460,00 zł brak Brak

3 Przedmiotem zbycia jest prawo własności  nieruchomości – działki o 
numerze ewidencyjnym 33/7, o pow.   0,3249  ha,  obręb 0007 Niekursko, 
gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko – trzcianecki, województwo 
wielkopolskie,  arkusz mapy 1, KW PO1T/00009849/3
Działka położona jest na obrzeżach wsi Niekursko, w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej i terenów niezagospodarowanych.  Teren działki 
nierówny, kształt średnio korzystny. Dostęp do działki drogą asfaltową.  
Działka położona jest na obszarze mającym możliwość  wyposażenia  w 
instalację elektryczną, wodociągową i telefoniczną.    W ewidencji gruntów i 
budynków, działka  33/7 oznaczona jest  jako RVI- 0,3249  ha.  Działy III i 
IV księgi wieczystej PO1T/00009849/3, w której wpisana jest  powyższa 
nieruchomość, nie wykazują żadnych wpisów, wzmianek lub ostrzeżeń, w 
tym również zapisów dotyczących ustanowienia służebności przejazdu dla 
innych działek. 

0 podmiotów 
dopuszczonych
0 
niedopuszczonych

37.980,00 zł Brak Brak

Informację wywiesza się na okres 7 dni tj. od dnia 31 maja 2016r. do 7 czerwca  2016r. 


