ZARZĄDZENIE Nr 66/2012
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Żnin
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust.
1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe, stanowiące własność
Gminy Żnin, opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej
Urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski

___________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r.
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 779, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.
675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr
64, poz 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129,
poz.732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337.
1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2012
Burmistrza Żnina z dnia 15 czerwca 2012 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Oznaczenie nieruchomości
Lp.
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Opis nieruchomości
Działka nr 1/22, położona jest na obrzeżach miasta Żnina, przy ul. Fabrycznej, w dzielnicy o
typowym charakterze przemysłowo-produkcyjno-magazynowym. Najbliższe otoczenie
stanowi zabudowa produkcyjna – obiekty: Pepsi, ZEC, Frigo, były Spomasz i tereny
niezabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej przez działkę nr
1/54 stanowiącą drogę wewnętrzną i działkę nr 1/15 – dojazd z ustanowieniem służebności.
Działka zabudowana jest budynkiem hali sportowej z zapleczem socjalnym, szatniami,
łazienkami, pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi. Hala jest jednokondygnacyjna z
antresolą nad częścią zaplecza magazynowego hali z widokiem na salę gimnastyczną.
Budynek jest wolnostojący o nieregularnym kształcie zabudowy i zróżnicowanej wysokości
(część sali sportowej jest wyższa od przyległej do podłużnej ściany części socjalnej budynku,
obydwie części tworzą funkcjonalną całość). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1665
m2.
Działka położona jest w Ustaszewie przy drodze gminnej łączącej się z drogą wojewódzką nr
251 i dalej drogą krajową nr 5. Oddalona jest około 10 km od centrum Żnina . Dojazd do
przedmiotowej nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni brukowej. Najbliższe otoczenie
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane, użytkowane
rolniczo. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym w złym stanie
technicznym, nadający się do rozbiórki (nie jest ujawniony na mapie). Teren jest częściowo
ogrodzony siatką stalową na słupkach stalowych. Na działce znajduje się słup energetyczny
betonowy. Działka nie jest uzbrojona w media. Teren porośnięty jest niska roślinnością
trawiasta i krzaczastą , użytkowany przez mieszkańców nieruchomości sąsiedniej.

Przeznaczenie nieruchomości

Cena
nieruchomości

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Żnin,
uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr
XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011,
z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie o
wiodącej funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej.

1.150.000,00 zł

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Żnin,
uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr
XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011,
z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest na
obszarze wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej w otoczeniu terenów
rolniczych o wysokiej i bardzo wysokiej przydatności.

22.200,00 zł

1. Nieruchomości wolne są od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.
2. 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 - wynosi 6
tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
3. Osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1, nabywają nieruchomość na zasadach określonych w art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
4. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 19.06.2012 r. do 10.07.2012 r.

BURMISTRZ
Leszek Jakubowski

Uzasadnienie
W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości objętych zarządzeniem,
stanowiących własność Gminy Żnin, niezbędne jest, stosownie do art. 35 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm), zamieszczenie ich w wykazie nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, który zostaje wywieszony na okres 21 dni na
tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie
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