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ZARZĄDZENIE NR 193/2022
BURMISTRZA BARCINA

Michał Feliks
Pęziak
Date / Data: 202209-14 07:57

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości
przeznaczonych do zbycia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)[1]; art. 13 ust. 1,
art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)[2], w wykonaniu uchwał:
Nr XXIII/184/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnych z terenu Gminy Barcin; Nr
XXIII/169/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin; Nr XXXIV/337/2021 Rady
Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin; Nr
XXXIV/338/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Barcin; Nr XXXVII/382/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Barcin; Nr XXXIX/410/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin; Nr XXXIX/411/2022 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin; Nr XXXIX/412/2022
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin; zarządza
się, co następuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia, opisanych w Załącznikach Nr 1 - Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Informacja o podaniu wykazów do publicznej wiadomości stanowi
Załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
§ 4. Zarządzenie

wchodzi

w życie

z dniem

podpisania.

[1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005,
poz. 1079 i poz. 1561.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1846.
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Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
/obręb ewidencyjny Józefinka/

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.
Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.

Nieruchomości
gruntowe
położone
w
obrębie
ewidencyjnym Józefinka, dla których w Sądzie
Rejonowym w Szubinie prowadzona jest księga
wieczysta nr BY1U/00033613/5, oznaczone ewidencyjnie
jako:
1) działka nr 47/10 o powierzchni 0,77 ha, rodzaj gruntu:
orne (RV – 0,13 ha; RVI – 0,64 ha);
2) działka nr 47/14 o powierzchni 0,27 ha, rodzaj gruntu:
orne (RV);
3) działka nr 47/16 o powierzchni 3,47 ha, rodzaj gruntu:
orne (RV – 2,16 ha; RVI – 0,96 ha), nieużytki
(N – 0,35 ha);
4) działka nr 47/17 o powierzchni 1,64 ha, rodzaj gruntu:
orne (RV – 1,00 ha; RVI – 0,38 ha), nieużytki
(N – 0,26 ha).
1. Działka nr 47/10 w kształcie nieregularnego
wieloboku, częściowo zadrzewiona.
2. Działka nr 47/14 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski.
3. Działka nr 47/16 w kształcie nieregularnego
wieloboku, częściowo zadrzewiona, teren ze
znacznym spadkiem.
4. Działka nr 47/17 w kształcie nieregularnego
wieloboku, częściowo zadrzewiona, teren ze
znacznym spadkiem.
Działki położone są pośród gruntów użytkowanych
rolniczo. Dojazd do działek - gruntową drogą gminną.
Działki przeznaczone do sprzedaży, zgodnie ze studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Barcin (uchwała Nr XII/97/2015
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015 r.),
znajdują się w jednostce planistycznej 2.1 stanowiącej
jednostkę
osadniczo-rolniczą
północną
o
równorzędnych
funkcjach
dominujących
–
mieszkaniowej, rolniczej i gospodarczej oraz funkcji
uzupełniającej – rekreacyjno-wypoczynkowej.
--1. Działka nr 47/10 – 20.500,00 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy pięćset złotych i 00/100).

2. Działka nr 47/14 – 7.850,00 zł (słownie: siedem tysięcy
osiemset pięćdziesiąt złotych i 00/100).

3. Działka nr 47/16 – 77.700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
siedem tysięcy siedemset złotych i 00/100).

4. Działka nr 47/17 – 32.150,00 zł (słownie: trzydzieści dwa
tysiące sto pięćdziesiąt złotych i 00/100).
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Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

--------Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego
do rolników indywidualnych.
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Załącznik Nr 2
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
/obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barcin/

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Nieruchomości
gruntowe
położone
w
obrębie
ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin, oznaczone
ewidencyjnie jako:
1) działka nr 106 o powierzchni 0,8137 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁV), księga wieczysta
nr BY1U/00017181/9;
2) działka nr 115 o powierzchni 0,3550 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁIV – 0,2961 ha; ŁV – 0,0589 ha),
księga wieczysta nr BY1U/00015150/9;
3) działka nr 116 o powierzchni 0,7190 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁV – 0,7178 ha), nieużytki (N –
0,0012 ha), księga wieczysta nr BY1U/00015150/9;
4) działka nr 129 o powierzchni 0,3537 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁV – 0,2067 ha), nieużytki (N –
0,1470 ha), księga wieczysta nr BY1U/00017181/9;
5) działka nr 130 o powierzchni 0,6248 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁV – 0,5756 ha), nieużytki (N –
0,0492 ha), księga wieczysta nr BY1U/00017181/9;
6) działka nr 139 o powierzchni 0,5946 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁIV – 0,2851 ha, ŁV – 0,3095 ha),
księga wieczysta nr BY1U/00015151/6;
7) działka nr 163 o powierzchni 0,5206 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁV), księga wieczysta nr
BY1U/00017707/3;
8) działka nr 164 o powierzchni 0,7033 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁV – 0,6345 ha), nieużytki (N –
0,0688 ha), księga wieczysta nr BY1U/00017707/3;
9) działka nr 196 o powierzchni 0,5443 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁV), księga wieczysta nr
BY1U/00014975/1;
10) działka nr 210 o powierzchni 0,2596 ha, rodzaj
gruntu: łąki trwałe (ŁV – 0,2316 ha), nieużytki (N –
0,0280 ha), księga wieczysta nr BY1U/00014975/1.
1. Działka nr 106 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, częściowo zakrzaczona, usytuowana
po stronie południowej.
2. Działka nr 115 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, częściowo porośnięta wysokimi
trawami, usytuowana po stronie północnej.
3. Działka nr 116 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, częściowo zakrzaczona, usytuowana
po stronie południowej.
4. Działka nr 129 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, zakrzaczona, usytuowana po stronie
północnej.
5. Działka nr 130 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, częściowo zakrzaczona, usytuowana
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po stronie południowej.
6. Działka nr 139 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, zakrzaczona i porośnięta wysokimi
trawami, na jej terenie znajduje się uformowane
naturalnie rozlewisko, usytuowana po stronie
północnej.
7. Działka nr 163 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, usytuowana po stronie północnej.
8. Działka nr 164 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, częściowo zakrzaczona, na jej terenie
znajduje się uformowane naturalnie rozlewisko,
usytuowana po stronie południowej.
9. Działka nr 196 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, usytuowana po stronie północnej.
10. Działka nr 210 w kształcie zbliżonym do prostokąta,
teren płaski, częściowo zakrzaczona, usytuowana
po stronie południowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.
Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.

Działki położone są wśród użytków stanowiących łąki,
na terenie podmokłym, w obszarze chronionego
krajobrazu Natura 2000, Ostoja Barcińsko-Gąsawska.
Dojazd do działek - gruntową drogą gminną.
Działki przeznaczone do sprzedaży, zgodnie ze studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Barcin (uchwała Nr XII/97/2015
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015 r.),
znajdują się w jednostce planistycznej 1.9 – jednostka o
funkcjach ekologicznych obejmująca dolinę Noteci w
środkowo-zachodniej
części
miasta,
stanowiąca
fragment korytarza ekologicznego o znaczeniu
krajowym, ze względów na warunki gruntowo-wodne
niewykazująca predyspozycji do lokalizacji zabudowy,
dominujące funkcje – ekologiczna (obszar o dużym
znaczeniu środowiskowo-twórczym, leżący w granicach
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 040028),
funkcje uzupełniające – rekreacyjna i rolnicza
(ekstensywne wykorzystanie użytków zielonych).
--1. Działka nr 106 – 20.300,00 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy trzysta złotych i 00/100).

2. Działka nr 115 – 8.550,00 zł (słownie: osiem tysięcy
pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).

3. Działka nr 116 – 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście
tysięcy złotych i 00/100).

4. Działka nr 129 – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset
złotych i 00/100).

5. Działka nr 130 – 5.450,00 zł (słownie: pięć tysięcy
czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100).

6. Działka nr 139 – 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy
dwieście złotych i 00/100).

7. Działka nr 163 – 13.350,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy
trzysta pięćdziesiąt złotych i 00/100).

8. Działka nr 164 – 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy
złotych i 00/100).

9. Działka nr 196 – 13.900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy
dziewięćset złotych i 00/100).

10. Działka nr 210 – 6.550,00 zł (słownie: sześć tysięcy
pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
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Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

------Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego
do rolników indywidualnych.
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Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
/obręb ewidencyjny Wolice/

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.
Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.
Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Nieruchomość
gruntowa
położona
w
obrębie
ewidencyjnym Wolice, oznaczona ewidencyjnie jako
działka nr 20 o powierzchni 0,3900 ha, rodzaj gruntu: łąki
trwałe (ŁIV), dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie
prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00006246/3.
Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren
płaski, położona przy gruntowych drogach gminnych,
w pobliżu nieczynnego torowiska, wśród użytków
stanowiących łąki, w obszarze chronionego krajobrazu
Natura 2000, Ostoja Barcińsko-Gąsawska.
Działka przeznaczona do sprzedaży, zgodnie ze studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Barcin (uchwała Nr XII/97/2015
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015 r.),
znajduje się w jednostce planistycznej 5.1, stanowiącej
jednostkę ekologiczną obejmującą zachodnią dolinę
Noteci o dominującej funkcji środowiskowej (korytarz
ekologiczny o znaczeniu krajowym) oraz funkcjach
uzupełniających:
mieszkaniowej
i
rekreacyjnoturystycznej niekolidującej z celami ochrony dla
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 040028.
--9.300,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych i 00/100).

--------Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego
do rolników indywidualnych.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Strona 1

Załącznik Nr 4
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
/obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barcin/.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 439/83 o powierzchni
0,1906 ha, obręb ewidencyjny nr 2 miasta Barcin, rodzaj
gruntu: Bi – inne tereny zabudowane, księga wieczysta
nr BY1U/00006784/6.
Działka położona jest przy ul. 4 Stycznia w Barcinie.
Posiada kształt nieregularnego wieloboku. Działka jest
częściowo utwardzona kostką betonową typu polbruk.
Nieutwardzona część działki jest obniżona i stanowi
obszar zieleni z drzewami i krzewami. Na terenie działki
posadowiony
jest
słup
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej
niskiego
napięcia.
Teren
uzbrojony. W sąsiedztwie znajduje się budynek
mieszkalny,
zabudowa
handlowo-usługowa
oraz
targowisko miejskie.
Działka nr 439/83, obręb ewidencyjny nr 2 miasta
Barcin, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin
przyjętym uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 29 października 2015 r., znajduje się
w jednostce planistycznej 1.2, stanowiącej jednostkę
koncentrującą
usługi
publiczne
i
komercyjne
(administracyjne, oświatowe, sakralne, handlowe –
w tym targowisko, teren dworca autobusowego, itp.)
o dominujących funkcjach: usługowej (w tym obsługi
ludności
całej
gminy
w
zakresie
funkcji
administracyjnych i komunikacyjnych) oraz funkcjach
uzupełniających:
mieszkaniowej
i
nieuciążliwe
rzemiosło.
Dla w/w jednostki planistycznej obowiązują zasady
rozwoju i zagospodarowania:
1) adaptacja istniejącej zabudowy;
2) dalszy rozwój usług centrotwórczych;
3) rozwój podstawowej infrastruktury technicznej
służącej ograniczaniu emisji zanieczyszczeń;
4) ograniczenia związane z położeniem w obrębie stref
ochrony konserwatorskiej wynikające z przepisów
szczególnych;
5) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko (powyższe
ograniczenie nie dotyczy realizacji infrastruktury
technicznej, inwestycji celu publicznego oraz z
zakresu łączności, na podstawie odrębnych
przepisów).
---

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany
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Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.
Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany

600.000,00 zł
(słownie: sześćset tysięcy złotych i 00/100)

--------Sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Strona 2

Załącznik Nr 5
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
/obręb ewidencyjny Piechcin/.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.
Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 4/106 o powierzchni
0,7731 ha, obręb ewidencyjny Piechcin, rodzaj gruntu:
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, księga
wieczysta nr BY1U/00018724/5.
Działka położona w Piechcinie w pobliżu stadionu
sportowego przy drodze powiatowej nr 2374C
prowadzącej do wsi Szeroki Kamień. Posiada kształt
nieregularnego wieloboku. Teren płaski, obniżony w
stosunku do poziomu drogi, częściowo porośnięty
krzewami i drzewami.
Działka nr 4/106, obręb ewidencyjny Piechcin, zgodnie z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I”, przyjętym
uchwałą Nr XI/61/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
27 czerwca 2003 r., znajduje się na obszarze
oznaczonym symbolem MP stanowiącym strefę, w
której, w granicach zasięgu zagrożeń eksploatacyjnych
wprowadza
się
zakaz
lokalizacji
budownictwa
mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz na
obszarze oznaczonym symbolem F stanowiącym filary
ochronne w granicach złoża, zabezpieczające
funkcjonowanie dróg, linii i bocznic kolejowych,
przemysłowej kolejki wiszącej, trwałych obiektów
budowlanych usytuowanych na terenie zakładu
górniczego oraz chroniące lasy przeznaczone do
utrwalenia.
---

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany

150.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

--------Sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Strona 1

Załącznik Nr 6
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
/obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin/.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.
Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 297/1 o powierzchni
0,2612 ha, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin, rodzaj
gruntu: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, księga
wieczysta nr BY1U/00007602/4.
Działka położona w Barcinie pomiędzy drogą gminną
nr 130315C (ul. Polna), a nasypem kolejowym
(nieużytkowane
torowisko).
Posiada
kształt
nieregularnego pięcioboku. Teren płaski, częściowo
porośnięty krzewami i drzewami. Przez działkę od strony
przejazdu kolejowego, pod powierzchnią gruntu,
przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Na terenie działki
posadowiony
jest
słup
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej niskiego napięcia.
Działka nr 297/1, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin,
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin
przyjętym uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 29 października 2015 r., znajduje się
w jednostce planistycznej 1.4, obejmującej południowozachodnią część miasta – teren istniejącej zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z
towarzyszącymi
nieuciążliwymi usługami, wykazującej ograniczone
rezerwy terenowe pod kontynuację powyższej funkcji,
przede wszystkim poprzez uzupełnianie i kontynuację
zabudowy mieszkaniowej, o dominującej funkcji
mieszkaniowej
oraz
funkcjach
uzupełniających:
nieuciążliwe usługi i handel.
---

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany

150.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

--------Sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Strona 1

Załącznik Nr 7
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
/obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin/.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.
Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 81/110 o powierzchni
0,0266 ha, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin, rodzaj
gruntu: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, księga
wieczysta nr BY1U/00013847/8.
Działka położona przy skrzyżowaniu ul. Jakuba
Wojciechowskiego i ul. dra Stanisława Krzysia
w Barcinie. Posiada kształt czworoboku. Teren trawiasty.
Przez teren działki pod powierzchnią gruntu przebiega
sieć gazowa.
Działka nr 81/110, obręb ewidencyjny nr 4 miasta
Barcin, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin
przyjętym uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 29 października 2015 r., znajduje się
w jednostce planistycznej 1.3, obejmującej południowowschodnią część miasta – teren istniejącej zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z
towarzyszącymi
nieuciążliwymi usługami (Osiedle Kujawy), wykazującej
ograniczone rezerwy terenowe pod kontynuację
powyższej
funkcji,
przede
wszystkim
poprzez
uzupełnianie i kontynuację zabudowy mieszkaniowej, o
dominującej funkcji mieszkaniowej oraz funkcjach
uzupełniających: nieuciążliwe usługi i handel oraz
funkcja rekreacyjna.
---

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany

40.000,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100)

--------Sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Strona 1

Załącznik Nr 8
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
/obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin/.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.
Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.
Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 81/107 o powierzchni
0,0117 ha, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin, rodzaj
gruntu: B – tereny mieszkaniowe, księga wieczysta
nr BY1U/00013847/8.
Działka położona przy ul. Dworcowej w Barcinie.
Posiada kształt nieregularnego wieloboku. Teren
trawiasty. Przez teren działki pod powierzchnią gruntu
przebiegają
sieci:
gazowa,
wodociągowa
i
elektroenergetyczna. W pobliżu północnej granicy
działki posadowiona jest lampa oświetleniowa.
Działka nr 81/107, obręb ewidencyjny nr 4 miasta
Barcin, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin
przyjętym uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 29 października 2015 r., znajduje się
w jednostce planistycznej 1.3, obejmującej południowowschodnią część miasta – teren istniejącej zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z
towarzyszącymi
nieuciążliwymi usługami (Osiedle Kujawy), wykazującej
ograniczone rezerwy terenowe pod kontynuację
powyższej
funkcji,
przede
wszystkim
poprzez
uzupełnianie i kontynuację zabudowy mieszkaniowej, o
dominującej funkcji mieszkaniowej oraz funkcjach
uzupełniających: nieuciążliwe usługi i handel oraz
funkcja rekreacyjna.
--8.200,00 zł
(słownie: osiem tysięcy dwieście złotych i 00/100)

--------Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz
właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawy
warunków jej zagospodarowania.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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Załącznik Nr 9
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
/obręb ewidencyjny Złotowo/.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości,
powierzchnia nieruchomości.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania.

Termin zagospodarowania
nieruchomości.
Cena nieruchomości
bez doliczonego podatku VAT.
Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania
wieczystego, najmu lub dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłat.
Zasady aktualizacji opłat.
Informacje o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub
dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34. ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 181/4 o powierzchni
0,0332 ha, obręb ewidencyjny Złotowo, rodzaj gruntu:
Br-RVI – grunty rolne zabudowane, księga wieczysta
nr BY1U/00020442/1.
Działka położona przy drodze gminnej nr 130311C we
wsi Złotowo. Posiada kształt trójkątny. Teren użytkowany
przez właściciela nieruchomości sąsiedniej na potrzeby
prowadzenia przydomowego ogrodu. Przez teren
działki przebiega przyłącze wodociągowe oraz kabel
teletechniczny
doprowadzone
do
budynku
mieszkalnego
zlokalizowanego
na
terenie
nieruchomości sąsiedniej.
Działka nr 181/4, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin,
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin
przyjętym uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 29 października 2015 r., znajduje się
w jednostce planistycznej 3.1, stanowiącej jednostkę
rolniczo-osadniczo północną o dominującej funkcji
rolniczej
oraz
funkcjach
uzupełniających:
mieszkaniowej, gospodarczej i usługowej (Mamlicz jako
uzupełniający ośrodek obsługi).
--5.900,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100)

--------Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz
właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawy
warunków jej zagospodarowania.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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Załącznik Nr 10
do ZARZĄDZENIA Nr 193/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 13 września 2022 r.

INFORMACJA O WYKAZACH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Burmistrz Barcina, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), informuje
o

podaniu

do

publicznej

wiadomości

wykazów

nieruchomości

gruntowych

/działek/

przeznaczonych do zbycia, położonych w obrębach ewidencyjnych: nr 2 i nr 4 miasta Barcin,
Józefinka, Piechcin, Wolice i Złotowo.
Wykazy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz
zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazów podaje
się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co
najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości przeznaczone do zbycia.
Dodatkowe

informacje

w

sprawie

zbycia

nieruchomości

można

uzyskać

w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Barcinie, pok. nr 15, tel. 52 3834127.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) właściwy organ
sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub
użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu,
a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. Informację o
zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na
terenie którego położona jest nieruchomość.
W celu zbycia nieruchomości opisanych w załącznikach Nr 1 - Nr 9 wydanie
niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Id: 55335D06-B58F-46F5-9FF7-80A59340FE8B. Podpisany
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