
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO  ZBYCIA 

Lp. Adres 
nieruchomości 

Dane 
geodezyjne 

Numer księgi 
wieczystej 

Nr 
lokalu 

Pow.  
lokalu  
w m2 

Opis lokalu Udział 
w 

nieruchomości 
wspólnej 

Cena  
sprzedaży  

lokalu 

Cena  
sprzedaży 

gruntu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Żnin,  
ul. Tysiąclecia1 

Obręb: Żnin 
dz. nr  418/11 

pow. 0,0537  ha 
 

BY1Z/00010393/2 41 43,60 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc. i 2 
przedpokoje 
Pom. przyn.: piwnica o pow. 6,80 m2. 

504/21191 138.800,00 zł 1.200,00 zł 

2. Żnin,  
ul. Tysiąclecia 5 

Obręb: Żnin 
dz. nr  418/12 

pow. 0,0250  ha 
 

BY1Z/00010394/9 13 48,40 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i 
przedpokoju 
Pom. przyn.: piwnica o pow. 3,50 m2. 

519/8234 151.500,00 zł 1.500,00 zł 

3. Żnin,  
ul. Słoneczna 36 

Obręb: Żnin 
dz. nr  15/7 

pow. 0,0402  ha 
 

BY1Z/00015198/0 11 35,50 1 pokój, kuchnia, łazienka, WC, 
przedpokój. 
Pom. przyn.: piwnica o pow. 6,2 m2. 

417/11504 114.100,00 zł 1.400,00 zł 

4. Żnin,  
ul. Szpitalna 42 

Obręb: Żnin 
dz. nr  597/6 

pow. 0,0871  ha 
 

BY1Z/00019421/1 6 40,80 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i 
korytarz 
Pom. Przyn..: pomieszczenie w 
budynku gosp.  o pow. 9,20 m2. 

5000/38970 87.000,00 zł 10.000,00 zł 

5. Żnin,  
ul. Śniadeckich 26 

Obręb: Żnin 
dz. nr  520 

pow. 0,0903  ha 
 

BY1Z/00013609/1 7 40,40 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 
wiatrołap 
Pom. przyn.:  piwnica o pow. 10,80 
m2. 

5120/82130 97.600,00 zł 5.400,00 zł 

1. Nieruchomości wymienione pod poz.1, 2 i 4 leżą na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina uchwalonego przez 
Radę Miejską w Żninie Uchwałą nr XVII/159/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zgodnie, z który leżą one na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - nieruchomości pod 
poz. 1 i 2 położone są w konturze urbanistycznym 11MW a nieruchomość pod poz. 4 w konturze urbanistycznym 23MW. Nieruchomość pod poz. 3 leży na terenie objętym miejscowym planem 
ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Żnina, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIII/284/197, Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 czerwca 1997 r. zgodnie, z którym znajduje się w konturze 
urbanistycznym B7MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość pod poz. 5 położona jest na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
śródmieścia Żnina uchwalonego przez Radę Miejską w Żninie uchwała nr XLII/405/2006, z  dnia 26 października 2006 r. i znajduje się w konturze urbanistycznymMWU16 – zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z usługami.. 

2. Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek. 
3. Osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywają nieruchomość na zasadach określonych w art. 67 ust. 3a ustawy. 
4. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni 

od daty wywieszenia wykazu. 
5. Lokale obciążone są umowami najmu. O fakcie przeznaczenia lokali do sprzedaży najemcy zostaną powiadomieni odrębnymi pismami. 
6. 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 14.11.2019 r. 
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