
UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 26 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 lutego 2013 r.  w sprawie 
zbycia nieruchomości

Ad 1. 
Działki  o  nr  ew.:  81/2,  81/4  w  Stobnie nie  są  objęte  miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka,  zatwierdzonym  uchwałą  nr 
LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998 r. przewidziane są 
pod  rozwój  przestrzenny  jednostek  osadniczych.  Przedmiotowe  działki  nie  mają 
dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż następuje na wniosek osoby zainteresowanej 
kupnem działek nr 81/2 i nr 81/4. Sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Ad 2.
Działka  nr  180/1  w  Łomnicy nie  jest  objęta  miejscowym  planem 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka,  zatwierdzonym  uchwałą 
nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998 r. przewidziana 
jest  pod  obszary  rolniczej  przestrzeni  preferowane  do  intensywnej  produkcji  w 
oparciu o kompleksy gleb wysokiej jakości wyłączone z zabudowy i innych form 
zainwestowania nierolniczego, z wyjątkiem terenów które mogą być przeznaczone 
pod rozwój  jednostek osadniczych.  Sprzedaż działki  nr  180/1 następuje w drodze 
bezprzetargowej na wniosek Pani Ewy Witkowskiej z dnia 26 stycznia 2012 r., w celu 
poprawienia  bezpieczeństwa  oraz  warunków  zagospodarowania  nieruchomości 
przyległej  dz.  nr  189 na  której  zlokalizowana jest  zabudowa zagrodowa Państwa 
Witkowskich.  Działka  nr  180/1  nie  może  być  zagospodarowana  jako  odrębna 
nieruchomość. 

Ad 3.
Działka  nr  111/1  w  Smolarni nie  jest  objęta  miejscowym  planem 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka,  zatwierdzonym  uchwałą 
nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998 r. przewidziana 
jest  pod  obszar  zwartego  zainwestowania  osiedleńczego  z możliwością  realizacji 
inwestycji  uzupełniających,  rozwój przestrzennych jednostek osadniczych i  obszar 
chronionego  krajobrazu.  Działka  nr  111/1  stanowi  jedyną  drogę  dojazdową  do 
nieruchomości oznaczonej nr ew. 71/3. Sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej 
w  celu  poprawienia  warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległej  na 
wniosek Pana Jerzego Rosy z dnia 10 października 2012 r.,  właściciela działki  nr 
71/3.  Do działki  nr  111/1  przylegają  trzy  nieruchomości  działka  nr  71/1,  nr  72/1 
i nr 71/3. Działki nr 71/1 i nr 72/1 posiadają dostęp do drogi publicznej oznaczonej 
jako działka nr 89. Sprzedaż działki nr 111/1 w przetargu ograniczonym na rzecz 
właściciela  działki  nr  71/1  lub  72/1  pozbawiłaby  dostępu  do drogi  nieruchomość 



oznaczoną jako działka nr 71/3. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać za zasadną 
sprzedaż  działki  nr  111/1  w  drodze  bezprzetargowej  w  celu  poprawy  warunków 
zagospodarowana nieruchomości przyległej działki nr 71/3, której właścicielem jest 
Pan Rosa.

Ad 4.
Działki  nr  62/1  i  nr  62/2  w  Dłużewie  nie  są  objęte  miejscowym  planem 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka,  zatwierdzonym  uchwałą 
nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998 r. działka nr 62/1 
przewidziana  jest  pod  obszary  zwartego  zainwestowania  osiedleńczego  z 
możliwością  realizacji  inwestycji  uzupełniających  i  wzajemnie  niekolidujących. 
Działka nr 62/2 przewidziana jest pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o 
możliwościach różnorodnej produkcji w oparciu o kompleksy gleb niższej jakości. 
Przedmiotowe  działki  nie  mają  dostępu  do  drogi  publicznej  i  nie  mogą  być 
zagospodarowane  jako  odrębne  nieruchomości.  Sprzedaż  następuje  w  drodze 
bezprzetargowej  w  celu  poprawienia  warunków zagospodarowania  nieruchomości 
przyległych na wniosek Pana Władysława Fortuny z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

Ad 5.
Działka  nr  36/4  w  Rychliku nie  jest  objęta  miejscowym  planem 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka,  zatwierdzonym  uchwałą 
nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998 r. przeznaczona 
jest  pod  obszary  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  o  możliwościach  różnorodnej 
produkcji w oparciu o kompleksy gleb niższej jakości. Nieruchomość posiada dostęp 
do  drogi  publicznej.  Sprzedaż  następuje  w  trybie  przetargu  ustnego 
nieograniczonego.

Działka  nr  212/2  w  Rychliku nie  jest  objęta  miejscowym  planem 
zagospodarowania  przestrzennego.  Decyzją  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  Burmistrz 
Trzcianki ustalił dla działki nr 212/2 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nieruchomość posiada dostęp do 
drogi publicznej. Sprzedaż następuje w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Ad 6.
Działki  nr  290/3 i  nr  290/4 w Radolinie nie są  objęte miejscowym planem 

zagospodarowania  przestrzennego.  Zgodnie  Studium  uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka,  zatwierdzonym  uchwałą 
nr LVI/382/98 Rady Miejskiej w Trzciance z dnia 29 stycznia 1998 r. przewidziane są 
pod  obszary  zwartego  zainwestowania  osiedleńczego  z możliwością  realizacji 
inwestycji  uzupełniających,  rozwój  przestrzenny  jednostek  osadniczych.  Stanowią 
kompleks działek posiadających dostęp do drogi publicznej.  Sprzedaż następuje w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego.



Ad 7.
Działka  nr  225/68  w  Straduniu zgodnie  z  Miejscowym  Planem 

Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Trzcianka  na  obszarze  wsi  Straduń, 
uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr XVI/124/03 z dnia 4 grudnia 
2003 r. oznaczona jest symbolem (MR-2) i jest przeznaczona pod teren zabudowy 
mieszkaniowej i rekreacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Sprzedaż 
następuje w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


