
                                                                                                                                             Załącznik
                                                                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 31/13

                                                                                                                                                                                        Burmistrza Trzcianki 
                                                                                                                                                                                       z dnia 4 marca 2013r

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) oraz na podstawie  
Zarządzenia  Burmistrza  Trzcianki  Nr  74/11  z  dnia  25  lipca  2011r.  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania,  wydzierżawiania
i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki
ogłasza I przetarg ograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych

stanowiących własność Gminy Trzcianka

Lp. Położenie 
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości 
wg KW

Opis nieruchomości

Cena 
wywoławcza 
czynszu 
dzierżawnego 

Przeznaczenie 
nieruchomości

Minimalne 
postąpienie Termin i miejsce przetargu

1 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Kompleks działek o numerach 
ewidencyjnych 2185 i 2184 o 
łącznej powierzchni 1,5665  ha. 
Zgodnie z ewidencją gruntów 
działki  stanowią: RV-0,8910 ha i 
RVI- 0,6755 ha.  Działki gruntu 
użytkowane rolniczo.  Teren 
nieogrodzony. Działki  z 
bezpośrednim dostępem  do drogi 
publicznej. Ukształtowanie terenu 
płaskie. 

173,29 zł Produkcja 
rolnicza  

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. godz. 
9.00 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

2 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,

Działka o numerze 2188 o 
powierzchni 3,9608 ha, 
oznaczona w ewidencji gruntów 
jako R VI – 3,9608 ha. Działka 

352,23 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. godz. 
9.10 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 



trzcianecki KW 
PO1T/000098
08/4

gruntu użytkowana rolniczo. 
Teren nieogrodzony. Działka 
posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej. 

zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

3 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Kompleks działek o numerach 
2191/4 i 2192/2 o powierzchni 
łącznej 1,9882 ha oznaczone w 
ewidencji gruntów jako: RV-
0,1794 ha, RVI-1,8088 ha. 
Działki gruntu  użytkowane 
rolniczo. Teren płaski. Działki 
posiadają  bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej.

183,66 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. godz. 
9.20 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

4 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Kompleks działek o numerach 
2216 i 2217 o powierzchni 
łącznej 0,4767 ha oznaczone w 
ewidencji gruntów jako: RV 
-0,1914 ha i ŁV-0,2853 ha. 
Działki gruntu  użytkowane 
rolniczo. Otoczenie stanowią 
uprawy rolne oraz zabudowa 
zagrodowa. Działki  posiadają 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej.

60,58 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. godz. 
9.30 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

5 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Kompleks działek  o numerach: 
2225, 2226, 2227, 2228, 2229  o 
powierzchni  łącznej 2,5174 ha 
oznaczone w ewidencji gruntów 
jako: ŁV-1,7037 ha, PsV-0,2726 
ha, RV-0,2977 ha  i RV-0,2434 
ha. Działki gruntu w większej 
części  użytkowane rolniczo. 
Otoczenie stanowią uprawy rolne 

310,61 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. godz. 
9.40 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty



– łąki. Działki  posiadają 
bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej.

6 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Kompleks działek o numerach: 
2236, 2237 i 2238,  o 
powierzchni  łącznej 4,0148 ha 
oznaczone w ewidencji gruntów 
jako:  RVI-2,6212 ha i PsV – 
1,3936. Działki gruntu w części 
nie użytkowane rolniczo, 
porośnięte samosiewami drzew. 
Działki   posiadają  bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej.

410,18 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. godz. 
9.50 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

7 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Kompleks  działek  o  numerach 
ewidencyjnych: 2201 i 2230/2,  o 
powierzchni  łącznej  7,2394  ha. 
Działka  2201  w  całości 
użytkowana  rolniczo,  a  działka 
2230/2  w  części  porośnięta 
samosiewami  drzew.  Kształt 
działki  nieregularny.  Działki 
posiadają  dostęp  do  drogi 
publicznej.  Teren  nieogrodzony. 
Według  ewidencji  gruntów 
działki   stanowią: RV-0,4396 ha, 
RVI-6,5165 ha i ŁV-0,2833.

671,37 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. godz. 
10.00 sala sesyjna 
Urzędu Miejskiego 
Trzcianki. Do przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

8 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Działka  o  numerze 
ewidencyjnym  2199/2,   o 
powierzchni  6,8511  ha.  Działka 
użytkowana rolniczo, z  dostępem 
do  drogi  publicznej.  Teren 
nieogrodzony.  Według  ewidencji 
gruntów  działka   stanowi:  RV-
3,0585 ha i RVI- 3,7926 ha.

725,92 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. Godz. 
10.10 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 



ogłoszeniu dokumenty
9 Miasto 

Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Działka  o  numerze 
ewidencyjnym  2191/2,   o 
powierzchni  0,1847  ha.  Działka 
nie  użytkowana  rolniczo,    z 
dostępem  do  drogi  publicznej. 
Teren  nieogrodzony.  Według 
ewidencji  gruntów  działka 
stanowi: RVI-0,1847 ha.

16,43 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. Godz. 
10.20 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

10 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Działka  o  numerze 
ewidencyjnym  2196,   o 
powierzchni  1,9772  ha.  Działka 
nie  użytkowana  rolniczo, 
porośnięta samosiewami sosny,  z 
dostępem  do  drogi  publicznej. 
Teren  nieogrodzony.  Według 
ewidencji  gruntów  działka 
stanowi:RVI-0,8205  ha  i  N-
1,1567 ha.

72,97 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. Godz. 
10.30 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

11 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 
czarnkowsko - 
trzcianecki

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 
30,
KW 
PO1T/000098
08/4

Działka  o  numerze 
ewidencyjnym  2215,   o 
powierzchni  0,3511  ha.  Działka 
nie użytkowana rolniczo. Zgodnie 
z  ewidencją,  posiada  dostęp  do 
drogi.  W  terenie  dostęp 
utrudniony.  Kształt  działki 
nieregularny.  Teren 
nieogrodzony.  Według  ewidencji 
gruntów  działka  stanowi  RVI- 
0,3511 ha.

31,22 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. Godz. 
10.40 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 
przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

12 Miasto 
Trzcianka, 
powiat 

0001 
Trzcianka, 
arkusz mapy 

Działka  o  numerze 
ewidencyjnym  2220,   o 
powierzchni  0,1535  ha.  Działka 

19,51 zł Produkcja 
rolnicza

10,00 zł 5 kwietnia 2013r. Godz. 
10.50 sala sesyjna Urzędu 
Miejskiego Trzcianki. Do 



czarnkowsko - 
trzcianecki

30,
KW 
PO1T/000098
08/4

z  dostępem do drogi publicznej, 
w  większej  części  użytkowana 
rolniczo.  Teren  nieogrodzony. 
Według  ewidencji  gruntów 
działka  stanowi: PsV-0,1535 ha.

przetargu 
zakwalifikowane będą 
tylko osoby, które w 
terminie do 3 kwietnia 
2013 złożą określone w 
ogłoszeniu dokumenty

  
Uwaga!

Nieruchomości  wydzierżawiane  są  na  podstawie  danych  z  ewidencji  gruntów  i  budynków,  a  Dzierżawca  nie  będzie  występował  z  żadnymi 
roszczeniami  wobec  Gminy Trzcianka z  tytułu  ewentualnej  niezgodności  w zakresie  rodzaju  użytków oraz  ewentualnej  różnicy w powierzchni 
dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po przetargu  geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach Starostwa Powiatowego. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy. 

Nieruchomości  stanowiące  przedmiot  przetargu  nie  są  obciążone  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi  i  nie  ma  przeszkód  prawnych  w  ich 
rozporządzeniu.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie: 

1) rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z 2012r. poz. 803),  
zamierzający  powiększyć  gospodarstwo rodzinne,  jeżeli  mają  miejsce  zamieszkania  na  terenie  gminy  Trzcianka,  w  dniu  ogłoszenia  
niniejszego przetargu,  

lub,
2)  osoby  posiadające  kwalifikacje  rolnicze  określone  w  przepisach  ustawy  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego,  zamierzające  utworzyć 

gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Trzcianka, w dniu ogłoszenia  
niniejszego przetargu. 

Warunkiem zakwalifikowania w/w osób do przetargu jest złożenie  do dnia 3 kwietnia 2013 roku do godz. 15.30 w Referacie Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego Trzcianki pok. nr 2 następujących dokumentów :

− oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład  



gospodarstwa rodzinnego (wzór nr 1),
− oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących (wzór 1A),
− oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (wzór 2 ),
− dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w gminie Trzcianka – poświadczenie lub dowód osobisty,
− zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.)- (wzór 3)

Wzory dokumentów można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki pok nr 2 lub na stronie www.bip.trzcianka,pl zakładka druki do pobrania, Referat 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, dokumenty do przetargu.

Zgodnie  z  art  7  ustawy z  dnia  16 września  2011r.  o  zmianie  ustawy o gospodarce  nieruchomościami  rolnymi  Skarbu Państwa oraz  o  zmianie  
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1382) osoby fizyczne, które na dzień 3 grudnia 2011 roku były rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 
ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu przed nowelizacją, uznaje się za osoby spełniające te warunki. 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki w dniu 4 marca 2013 r.

Osoby zakwalifikowane uczestniczą w przetargu osobiście lub  przez pełnomocnika.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny. 

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym, strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie 30 dni. Od dnia zawarcia umowy,  
oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych, m.in. należnego podatku, oraz składek na rzecz 
spółek wodnych,  naliczonych  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o wygranym przetargu – organizator przetargu odstępuje od zawarcia umowy. Do 
czynszu osiągniętego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Czynsz będzie podlegał 
podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o 3%. 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki na okres 30 dni, oraz podaje do publicznej wiadomości poprze 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.trzcianka.pl.

Informacje dotyczące dzierżawy przedmiotowych nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 67-352-73-43, 67-352-73-46 lub w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 2.

                                                                                                                                                                     

http://www.bip.trzcianka.pl/

