
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  ZBYCIA 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierz 
chnia 
(ha) 

 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości Cena 
nieruchomości 

w zł 
 (brutto) 

Wg księgi 
wieczystej 

Wg ewidencji 
gruntów 

1. BY1Z/00020794/6 Obręb:  
Żnin 

dz. nr 443/20, 
dz. nr 445/4, 
dz. nr 446/2, 
dz. nr 446/5. 

 

0,2076 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Żninie przy ul. Mickiewicza, 
która stanowi drogę krajową nr 5. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej i składa się z 4 działek geodezyjnych. Działki mają 
łącznie kształt zbliżony do wielokąta foremnego. Teren nie jest 
zabudowany i jest ogrodzony płotem metalowym z siatki i paneli 
betonowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania 
usługowe i handlowe. Po drugiej stronie ulicy znajdują się bloki 
mieszkalne. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych przy ulicach: 
Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w 
Żninie, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie 
Uchwałą nr X/120/2019, z dnia 28 czerwca 2019 r. 
nieruchomość położona jest w konturze urbanistycznym 
1U – teren zabudowy usługowej. 

372.000,00 zł 

2.  BY1Z/00029666/3 Obręb: 
Żnin 

dz. nr 384/9 

0,1551 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Żninie przy ul. Aliantów, 
która stanowi drogę wojewódzką prowadzącą w kierunku Wągrowca. 
Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka ma 
kształt zbliżony do prostokąta. Teren ma lekki skłon od strony ulicy. 
Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem gospodarczym 
stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. Teren ogrodzony 
jest płotem z siatki. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego południowo-zachodniej części miasta 
Żnina, zatwierdzonym przez Radę Miejską w Żninie  
Uchwałą nr XVII/159/2012 z dnia 30 marca 2012 r. 
nieruchomość położona jest w konturze urbanistycznym 
1U – teren zabudowy usługowej.  

253.300,00 zł 

 
1. Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek. 
2. Nieruchomości przeznaczone są do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
3. 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. 
4. Osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywają nieruchomość na zasadach określonych w art. 67 ust. 3a ustawy. 
5. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Żninie na okres 21 dni, od dnia 

23.10.2019 r. do 15.11.2019 r. 
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