Szamocin, dnia 17 lipca 2020 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin
64-820 Szamocin

Wykaz nieruchomoki stanowiacych wlasnok Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomokiami (Dz. U. 72020 r. poz. 657 poin. zm . ) oraz uchwaly NR VIII/57/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 wrzegnia 2011 roku w
sprawie wyraienia zgody na zbycie nieruchomoki stanowiqcych wlasnok Miasta i Gminy Szamocin.
Lp.

Numer
dzialki

Pow

3
120/17

4
1045

120/18

1056

120/19

946

4

120/20

1035

5

120/21

1075

1
1

Nr
ksiegi
wieczystej
2

2
3

P01H/00018
851/5

m2

Opis
nieruchomoki
5
Nieruchomoki niezabudowane
przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne

Przeznaczenie
nieruchomoki
w plan miejsc
6
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym Uchwalq nr X/74/07 Rady
Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia
2007 roku opublikowanq w Dzieniku
Urzedowym Wojew6dztwa Wielkopolskiego
nr 42 poz. 865 nieruchomoki sa
przeznaczone na cele projektowanej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonej na rysunku planu symbolem MN
4

Cena
nieruchomoki
/netto zl/
7
46.732,40 z1
+ 23% podatek VAT

Poloienie
nieruchomo
gel
8
Szamocin

Forma
zbycia
nieruchom
9
Przetarg ustny
nieograniczony

47.224,32z1
+ 23% podatek VAT
42.305,12 zI
+ 23% podatek VAT
46.285,20 zl
+ 23% podatek VAT
48.074,00 z1
+ 23% podatek VAT

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomokiami (Dz.U. z 2020 poz. 65 z poin. zm . ) oraz uchwala nr XII1142120 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyraienia
zgody na zbycie nieruchomoki stanowiqcych wlasnok Gminy Szamocin.
Lp.

1
1

Nr
ksiegi
wieczystej
2
PO1H/00019
119/9

Numer
dzialki

Pow

3
262/2

4
1062

m2

Opis
nieruchomoki

Przeznaczenie
nieruchomoki
w plan miejsc
5
6
Nieruchomok rolna oraz w czcki
Brak planu zagospodarowania
jako las, poloZona w Heliodorowie
przestrzennego. Na podstawie Studium
uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Szamocin uchwalonym Uchwala Nr
XXVI/259/18 z dnia 23 lutego 2018 r. —
przeznaczona jest jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Wedlug
danych z rejestru gruntow powy2sza dzialka
stanowi teren - R kl. VI — 825 m 2 oraz Ls kl.
VI — 237 m2

Cena
nieruchomoki
/netto z1/
7
31.860,00 zI
zw. z VAT

Poloienie
nieruchomo
Sci
8
Heliodorowo

Forma
zbycia
nieruchom
9
Przetarg ustny
nieograniczony

2

P01 H/00018
851/5

98/2

8742

Nieruchomok rolna

Brak planu zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Szamocin uchwalonym Uchwala Nr
XXVI/259/18 z dnia 23 lutego 2018 r. —
przeznaczona jest jako tereny role
oznaczone w rysunku studium jako R oraz w
niewielkiej czcki jako MN

28.000,00 z1
zw. z VAT

Szamocin

Przetarg ustny
nieograniczony

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomokiami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z poin. zm . ) oraz uchwala Nr IX/101/19 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie
wyraienia zgody na zbycie nieruchomoki stanowiqcych wlasnoge Gminy Szamocin.
Lp.

1
1

Pow
m2

Nr
ksiggi
wieczystej
2

Numer
dzialki
3

4

5

P01H100018
839/5

69/1

4314

Nieruchomok niezabudowana

368/7

888

Nieruchomoki niezabudowane
przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne

368/8

863

2

P01H/00019
128/5
3

Opis
nieruchomoki

Przeznaczenie
nieruchomoki
w plan miejsc
6

Cena
nieruchomoki
/netto zl/
7

Poloienie
nieruchomo
gel
8

Forma
zbycia
nieruchom
9

Brak planu zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Szamocin uchwalonym Uchwala Nr
XXVI/259/18 z dnia 23 lutego 2018 r. —
przeznaczona jest jako tereny zabudowy
mieszkaniowej ekstensywnej oznaczone w
rysunku studium jako MNE. Decyzja o
warunkach zabudowy - Budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Brak planu zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie Studium
uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Szamocin uchwalonym Uchwala Nr
XXVI/259/18 z dnia 23 lutego 2018 r. —
przeznaczone sq jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone w
rysunku studium jako MN. Zostaly wydane
decyzje o warunkach zabudowy - Budowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

105.218,46 A
+ 23% podatek VAT

Lipia Gora

Przetarg ustny
nieograniczony

21.658,32 z1
+ 23% podatek VAT

Lipa

Przetarg ustny
nieograniczony

21.048,57 z1
+ 23% podatek VAT

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomokiami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z poin. zm . ) oraz uchwala NR XIX1152108 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
wyratenia zgody na zbycie nieruchomoki stanowiqcych wlasnok Miasta i Gminy Szamocin.
Lp.

l
1

Nr
Icsiegi
wieczystej
2
PO1H/00018
851/5

Numer
dzialki
3
767/2

Pow
m2

4
600

Opis
nieruchomoki
5
Dzialka budowlana przeznaczona
jako teren zabudowy mieszkalnej

Przeznaczenie
nieruchomoki
w plan miejsc
6
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta
Szamocina ul. Goma zatwierdzonym
uchwalq nr XXVIII/201/01 Rady Miasta i
Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2001
rolcu ogloszonq w Dzienniku Urzcdowym
Wojew6dztwa Wielkopolskiego nr 32
nieruchomok jest przeznaczona jako tereny
zabudowy zagrodowej oznaczonej na
rysunku planu jako MR

Cena
nieruchomoki
/netto z1/
7
26.832,00 zl
+ 23% podatek VAT

Poloienie
nieruchomo
ici
8
Szamocin

Forma
zbycia
nieruchom
9
Przetarg ustny
nieograniczony

Osobom, ktorym przysluguje pierwszeiistwo w nabyciu wymienionej nieruchomoki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami (Dz. U. z
2020 poz. 65 z poin. zm .) wyznacza sic co najmniej 6 tygodniowy termin do zlotenia wniosku.
art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomoki z mocy niniejszej ustawy lub odrebnych przepis6w, jeteli zloty wniosek o nabycie przed uplywem terminu olcre§lonego w
wykazie..."
art. 34 ust.1 pkt. 2 -- ,jest poprzednim wlakicielem zbywanej nieruchomoki pozbawionym prawa wlasnoki tej nieruchomoki przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercq, jeteli zloty
wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreglonego w wykazie..."
Termin zlotenia powytszego wniosku przypada od dnia 17.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
Wykaz wywieszono na olcres 21 dni od 17 lipca 2020 r.
Ogloszenie o wykazie podane zostaje do publicznej wiadomoki, poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta i Gminy Szamocin, ul. Pl. Wolnoki 19
- ogloszenie w BIP www.bip.gminaszamocin.pl
- informacja o wywieszonym wykazie zostala podana w lokalnej prasie

TRZ

Eugoniusz Kucnor
Ogloszenie umieszczono na tablicy ogloszeti dnia 17 lipca 2020 r.
Ogloszenie zdjeto z tablicy ogloszen

