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ZARZĄDZENIE NR 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 października 2021 r.

Michał Feliks
Pęziak
Date / Data: 202110-07 14:06

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Barcin
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372); art. 13 ust. 1, art. 38,
art. 40 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)[1], w wykonaniu uchwał:
Nr XXIII/118/2004 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 22 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Barcin; Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin; Nr XXI/228/2020
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin; zarządza się,
co następuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin, opisanych
w Załącznikach Nr 1 - Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Informacja o ogłoszeniu przetargów stanowi Załącznik Nr 8 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 2021 r., poz. 11, poz. 234,
poz. 815, poz. 1551, poz. 1561.
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Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA Nr 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 października 2021 r.

WARUNKI PRZETARGU
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

1. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 8 w miejscowości
Knieja, na terenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 72/2 o powierzchni
0,1727 ha, obręb ewidencyjny Knieja, księga wieczysta nr BY1U/00026330/5:
➢ cena wywoławcza: 28.600,00 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych i 00/100);
➢ wadium: 1.430,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100);
2. W skład lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 48,40 m2 wchodzą: pokój o pow. 22,81 m2;
pokój o pow. 10,45 m2; kuchnia o pow. 9,50 m2 i przedsionek o pow. 5,64 m2. Do lokalu
przynależą trzy pomieszczenia gospodarcze o pow. 7,05 m2; 12,74 m2 i 12,74 m2.
Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 8093/14003.
3. Lokal położony jest na parterze dwulokalowego budynku mieszkalnego w miejscowości
Knieja, przy drodze wojewódzkiej nr 251. Wyposażony w instalacje: wodociągową,
kanalizacyjną, elektryczną. Ogrzewanie – piece kaflowe. Brak łazienki i wc (muszla
klozetowa zamontowana w przedsionku, nie oddzielona ścianami od pozostałej części
pomieszczenia). Stolarka okienna i drzwiowa – zużyta (do wymiany). Lokal wymaga
kapitalnego remontu. Pomieszczenia przynależne do lokalu znajdują się w budynku
gospodarczym posadowionym na terenie nieruchomości. Z uwagi na ukształtowanie
terenu lokal nie posiada bezpośredniego zjazdu z drogi publicznej (dojazd taki może się
odbywać przez bramę wjazdową od strony lokalu nr 1).
4. Cena wywoławcza ustalona została w wysokości nie niższej niż jej wartość i nie zawiera
podatku od towarów i usług.
5. Cena uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.).
6. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość lokalowa - brak.
7. Osoba/podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości zobowiązany jest do pokrycia
kosztów sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wysokości określonej
przez notariusza.
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8. W skład działki nr 72/2 o powierzchni 0,1727 ha, obręb ewidencyjny Knieja, na której
znajduje się budynek mieszkalny – Knieja 8, wchodzą następujące rodzaje gruntów: tereny
mieszkaniowe (B).
9. Według uchwały Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin, działka nr 72/2, obręb ewidencyjny Knieja, znajduje się w jednostce planistycznej
2.1, stanowiącej jednostkę osadniczo-rolniczą północą, dla której wskazuje się następujący
profil funkcjonalny:
1) dominujące funkcje równorzędne – mieszkaniowa, rolnicza i gospodarcza;
2) funkcja uzupełniająca – rekreacyjno-wypoczynkowa;
3) zasady rozwoju i zagospodarowania:
a) ograniczenie realizacji nowej zabudowy rozproszonej, to znaczy zabudowy poza
granicami terenów określonych na Załączniku nr 4 do studium, jako „obszary
istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie zwartej oraz jej bezpośredniego
sąsiedztwa” oraz „obszary istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie
ulicowej (rzędowej)” oraz „obszary realizacji zabudowy mieszkaniowej
z towarzyszącymi i nieuciążliwymi usługami”;
b) kontynuacja rolniczego wykorzystania terenów rolnych należących do dawnej
Agencji Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa);
c) dla terenów dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa) nie przewiduje się zmiany rolniczego sposobu użytkowania
terenów, określa się dla nich wyłącznie funkcję związaną z produkcją rolną;
d) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie uciążliwości akustycznej
istniejącej elektrowni wiatrowej;
e) zalesianie terenów o niskiej przydatności rolniczej – wg Załącznika nr 4 do studium;
f) zakaz
zmiany
przekształcenia
terenów
służących
celom
rekreacyjnowypoczynkowym;
g) dopuszcza się realizację ogólnodostępnej (zarówno publicznej, jak i komercyjnej)
infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi;
h) dopuszcza się poszerzanie granic obszarów chronionych – w tym objęcie ochroną
w randze parku krajobrazowego (zgodnie z zadaniem publicznym nr 42 o znaczeniu
ponadlokalnym wynikającym z planu zagospodarowania przestrzennego
województwa).
10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 20 sierpnia 2021 r., zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.barcin.pl oraz na stronie internetowej urzędu - www.barcin.pl. Informacja
o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży została zamieszczona w wydaniu
lokalnym „Gazety Pomorskiej” w dniu 25 sierpnia 2021 roku.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej
w pkt. 1, w terminie do dnia 10 listopada 2021 r., w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006
12. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 11 uważa się wpływ środków na konto
bankowe.
13. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się
niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
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- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba/podmiot ustalony jako nabywca
nieruchomości, odstąpi od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego
w ustalonym terminie.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
16. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9,
w sali nr 6, w dniu 16 listopada 2021 r., godz. 9.00.
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Załącznik Nr 2
do ZARZĄDZENIA Nr 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 października 2021 r.

WARUNKI PRZETARGU
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barcin, położonej w obrębie
ewidencyjnym Złotowo.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie
ewidencyjnym Złotowo, oznaczona jako działka nr 77/2 o powierzchni 0,2361 ha, w skład
której wchodzą tereny mieszkaniowe (B), księga wieczysta nr BY1U/00029075/0:
➢ cena wywoławcza: 86.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100);
➢ wadium: 4.300,00 zł
(słownie: cztery tysiące trzysta złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100);
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została w wysokości nie niższej niż jej wartość
i nie zawiera podatku od towarów i usług.
3. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości aktualnie
obowiązującej.
4. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do pokrycia kosztów
sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wysokości określonej przez
notariusza.
6. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin” uchwalonego uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
29 października 2015 r. w/w działka znajduje się w jednostce planistycznej 3.1 – jednostka
rolniczo-osadnicza północna, dla której wskazuje się następujący profil funkcjonalny:
1) dominująca funkcja - rolnicza;
2) funkcje uzupełniające: mieszkaniowa, gospodarcza, usługowa (Mamlicz jako
uzupełniający ośrodek obsługi);
3) zasady rozwoju i zagospodarowania:
a) ograniczenie realizacji nowej zabudowy rozproszonej, to znaczy zabudowy poza
granicami terenów określonych na Załączniku nr 4 do studium jako „obszary
istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie zwartej oraz jej bezpośredniego
sąsiedztwa” oraz „obszary istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie
ulicowej (rzędowej)”;
b) zalesianie terenów o niskiej przydatności rolniczej – wg Załącznika nr 4 do studium;
c) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w strefach uciążliwości akustycznej
istniejących elektrowni wiatrowych;
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d) dopuszcza się realizację ogólnodostępnej (zarówno publicznej, jak i komercyjnej)
infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi.
7.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w miejscowości Złotowo
przy drodze ze Złotowa do Mamlicza. Zabudowana jest budynkiem pierwotnie
funkcjonującym jako szkoła podstawowa, następnie wykorzystywanym do potrzeb
mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 289,44 m 2, w którym zostały
wyodrębnione trzy lokale mieszkalne. Na terenie działki znajdują się ponadto trzy budynki
gospodarcze o powierzchniach użytkowych: 38,75 m2, 17,55 m2 i 2,24 m2. Budynki nie są
aktualnie użytkowane i wymagają kapitalnego remontu.

8.

Działka nie posiada badań geotechnicznych. W razie potrzeby nabywca zobowiązuje się
przeprowadzić stosowne badania na własny koszt i we własnym zakresie i nie będzie
rościł żadnych pretensji z tego tytułu w stosunku do zbywającego. Wznowienie granic
nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

9.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 20 sierpnia 2021 r., zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.barcin.pl oraz na stronie internetowej urzędu - www.barcin.pl. Informacja
o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży została zamieszczona w wydaniu
lokalnym „Gazety Pomorskiej” w dniu 25 sierpnia 2021 roku.

10.

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. w wysokości podanej
w pkt. 1, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006

11. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 10 uważa się wpływ środków na konto bankowe.
12. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się
niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości,
odstąpi od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym terminie.
14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
15. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wskazanym
przez organizatora przetargu.
PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9,
w sali nr 6, w dniu 16 listopada 2021 r., godz. 10.00.
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Załącznik Nr 3
do ZARZĄDZENIA Nr 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 paździenika 2021 r.

WARUNKI PRZETARGU
Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębie ewidencyjnym
Józefinka, ograniczony do rolników indywidualnych.
1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie
ewidencyjnym Józefinka, księga wieczysta nr BY1U/00033613/5, oznaczone jako:
1) działka nr 47/10 o powierzchni 0,77 ha, w skład której wchodzą grunty orne (RV 0,13 ha i RVI - 0,64 ha):
➢ cena wywoławcza: 20.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100);
➢ wadium: 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100).
2) działka nr 47/14 o powierzchni 0,27 ha, w skład której wchodzą grunty orne (RV):
➢ cena wywoławcza: 7.350,00 zł
(słownie: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 00/100);
➢ wadium: 367,50 zł
(słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 50/100);
➢ minimalne postąpienie: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych i 00/100).
3) działka nr 47/16 o powierzchni 3,47 ha, w skład której wchodzą grunty orne (RV 2,16 ha; RVI - 0,96 ha) oraz nieużytki (N - 0,35 ha):
➢ cena wywoławcza: 77.200,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych i 00/100);
➢ wadium: 3.860,00 zł
(słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych i 00/100).
4) działka nr 47/17 o powierzchni 1,64 ha, w skład której wchodzą grunty orne (RV 1,00 ha; RVI - 0,38 ha) oraz nieużytki (N - 0,26 ha):
➢ cena wywoławcza: 31.650,00 zł
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i 00/100);
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➢ wadium: 1.582,50 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dwa złote i 50/100);
➢ minimalne postąpienie: 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych i 00/100).
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została w wysokości nie niższej niż jej wartość
i nie zawiera podatku od towarów i usług.
3. Cena uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 685 ze zm.).
4. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do pokrycia kosztów
sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wysokości określonej przez
notariusza.
6. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin” uchwalonego uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
29 października 2015 r. w/w działki znajdują się w jednostce planistycznej 2.1 – jednostka
osadniczo – rolnicza północna, dla której wskazuje się następujący profil funkcjonalny:
1) dominujące funkcje równorzędne – mieszkaniowa, rolnicza i gospodarcza;
2) funkcja uzupełniająca – rekreacyjno-wypoczynkowa;
3) zasady rozwoju i zagospodarowania:
a) ograniczenie realizacji nowej zabudowy rozproszonej, to znaczy zabudowy poza
granicami terenów określonych na Załączniku nr 4 do studium, jako „obszary
istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie zwartej oraz jej bezpośredniego
sąsiedztwa” oraz „obszary istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie
ulicowej (rzędowej)” oraz „obszary realizacji zabudowy mieszkaniowej
z towarzyszącymi i nieuciążliwymi usługami”;
b) kontynuacja rolniczego wykorzystania terenów rolnych należących do dawnej
Agencji Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa);
c) dla terenów dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa) nie przewiduje się zmiany rolniczego sposobu użytkowania
terenów, określa się dla nich wyłącznie funkcję związaną z produkcją rolną;
d) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie uciążliwości akustycznej
istniejącej elektrowni wiatrowej;
e) zalesianie terenów o niskiej przydatności rolniczej – wg Załącznika nr 4 do studium;
f) zakaz
zmiany
przekształcenia
terenów
służących
celom
rekreacyjnowypoczynkowym;
g) dopuszcza się realizację ogólnodostępnej (zarówno publicznej, jak i komercyjnej)
infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi;
h) dopuszcza się poszerzanie granic obszarów chronionych – w tym objęcie ochroną
w randze parku krajobrazowego (zgodnie z zadaniem publicznym nr 42 o znaczeniu
ponadlokalnym wynikającym z planu zagospodarowania przestrzennego
województwa).
7. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są pośród gruntów
użytkowanych rolniczo. Dojazd do działek - gruntową drogą gminną. Działka nr 47/10
posiada kształt nieregularnego wieloboku i jest częściowo zadrzewiona. Działka nr 47/14
posiada kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działki nr 47/16 i nr 47/17 posiadają
kształt nieregularnego wieloboku, teren ze znacznym spadkiem i są częściowo
zadrzewione.
8. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie posiadają badań geotechnicznych.
W razie potrzeby nabywca zobowiązuje się przeprowadzić stosowne badania na własny
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koszt i we własnym zakresie i nie będzie rościł żadnych pretensji z tego tytułu w stosunku do
zbywającego. Wznowienie granic nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt
nabywcy.
9. Przetarg ustny jest ograniczony do rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1655 ze zm.). Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą
właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300
ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na
obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie,
następujących dokumentów:
1) wniosku o nabycie nieruchomości z podaniem adresu zamieszkania oraz oznaczeniem
nieruchomości (nr działki, obręb ewidencyjny), którą uczestnik przetargu zamierza
nabyć /oryginał/;
2) dowodu potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego o określonej
powierzchni użytków rolnych, tj. oświadczenie prowadzącego gospodarstwo
poświadczone przez burmistrza/oryginał/;
3) dowodu potwierdzającego zamieszkanie, tj. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt
stały /oryginał/;
4) dowodu potwierdzającego kwalifikacje rolnicze /oryginał/, w tym:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie
branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie
przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie
związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż
rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze
branżowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
11. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż
1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot
samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności
rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze
członka spółdzielni produkcji rolnej lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1100 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej;
6) za staż pracy uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310).
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12. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 20 sierpnia 2021 r., zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.barcin.pl oraz na stronie internetowej urzędu - www.barcin.pl. Informacja
o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży została zamieszczona w wydaniu
lokalnym „Gazety Pomorskiej” w dniu 25 sierpnia 2021 roku.
13. Wadium, odrębnie na każdą z działek, należy wpłacić w terminie do dnia 10 listopada
2021 r. w wysokości podanej w pkt. 1 ppkt. 1 - 4, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006
14. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 13 uważa się wpływ środków na konto bankowe.
15. Kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Barcinie terminie – do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 9.00. Koperta winna
być opisana w następujący sposób: „Przetarg na działkę nr …………….., obręb
ewidencyjny ………………… w dniu …………... godz. ………”
16. W przypadku uczestniczenia przez tę samą osobę w przetargu na sprzedaż więcej niż
jednej działki, kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć osobno dla
każdej z działek. Organizator przetargu dopuszcza w takim wypadku złożenie kserokopii
dokumentów urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem, wskazanych w pkt. 10
ppkt. 2 – 4.
17. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie w dniu 15 listopada 2021 roku.
18. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się
niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
19. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości,
odstąpi od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym terminie.
20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
21. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wskazanym
przez organizatora przetargu.
PRZETARGI odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9,
w sali nr 6, w dniu:
1) działka nr 47/10 – 16 listopada 2021 r., godz. 11.00;
2) działka nr 47/14 – 16 listopada 2021 r., godz. 11.30;
3) działka nr 47/16 – 16 listopada 2021 r., godz. 12.00;
4) działka nr 47/17 – 16 listopada 2021 r., godz. 12.30.
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Załącznik Nr 4
do ZARZĄDZENIA Nr 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 października 2021 r.

WARUNKI PRZETARGU
Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2
miasta Barcin, ograniczony do rolników indywidualnych.

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie
ewidencyjnym nr 2 miasta Barcin, oznaczone jako:
1) działka nr 106 o powierzchni 0,8137 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁV), księga
wieczysta nr BY1U/00017181/9:
➢ cena wywoławcza: 19.800,00 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych i 00/100);
➢ wadium: 990,00 zł
(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100);
2) działka nr 115 o powierzchni 0,3550 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁIV – 0,2961
ha; ŁV – 0,0589 ha), księga wieczysta nr BY1U/00015150/9:
➢ cena wywoławcza: 8.050,00 zł
(słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100);
➢ wadium: 402,50 zł
(słownie: czterysta dwa złote i 50/100);
➢ minimalne postąpienie: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych i 00/100);
3) działka nr 116 o powierzchni 0,7190 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁV – 0,7178
ha) oraz nieużytki (N – 0,0012 ha), księga wieczysta nr BY1U/00015150/9:
➢ cena wywoławcza: 17.500,00 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100);
➢ wadium: 875,00 zł
(słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych i 00/100);
4) działka nr 129 o powierzchni 0,3537 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁV – 0,2067
ha) oraz nieużytki (N – 0,1470 ha), księga wieczysta nr BY1U/00017181/9:
➢ cena wywoławcza: 3.000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych i 00/100);
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➢ wadium: 150,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100);
5) działka nr 130 o powierzchni 0,6248 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁV – 0,5756
ha) oraz nieużytki (N – 0,0492 ha), księga wieczysta nr BY1U/00017181/9:
➢ cena wywoławcza: 4.950,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100);
➢ wadium: 247,50 zł
(słownie: dwieście czterdzieści siedem złotych i 50/100);
➢ minimalne postąpienie: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100);
6) działka nr 139 o powierzchni 0,5946 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁIV – 0,2851
ha; ŁV – 0,3095 ha), księga wieczysta nr BY1U/00015151/6:
➢ cena wywoławcza: 4.700,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset złotych i 00/100);
➢ wadium: 235,00 zł
(słownie: dwieście trzydzieści pięć złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100);
7) działka nr 163 o powierzchni 0,5206 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁV), księga
wieczysta nr BY1U/00017707/3:
➢ cena wywoławcza: 12.850,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i 00/100);
➢ wadium: 642,50 zł
(słownie: sześćset czterdzieści dwa złote i 50/100);
➢ minimalne postąpienie: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych i 00/100);
8) działka nr 164 o powierzchni 0,7033 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁV – 0,6345
ha) oraz nieużytki (N – 0,0688 ha), księga wieczysta nr BY1U/00017707/3:
➢ cena wywoławcza: 15.500,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100);
➢ wadium: 775,00 zł
(słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych i 00/100);
9) działka nr 196 o powierzchni 0,5443 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁV), księga
wieczysta nr BY1U/00014975/1:
➢ cena wywoławcza: 13.400,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych i 00/100);
➢ wadium: 670,00 zł
(słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych i 00/100);
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➢ minimalne postąpienie: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych i 00/100);
10) działka nr 210 o powierzchni 0,2596 ha, w skład której wchodzą łąki trwałe (ŁV – 0,2316
ha) oraz nieużytki (N – 0,0280 ha), księga wieczysta nr BY1U/00014975/1:
➢ cena wywoławcza: 6.050,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100);
➢ wadium: 302,50 zł
(słownie: trzysta dwa złote i 50/100);
➢ minimalne postąpienie: 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych i 00/100).
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została w wysokości nie niższej niż jej wartość
i nie zawiera podatku od towarów i usług.
3. Cena uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 685 ze zm.).
4. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do pokrycia kosztów
sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wysokości określonej przez
notariusza.
6. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin” uchwalonego uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
29 października 2015 r. w/w działki 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, dla której wskazuje się następujący profil funkcjonalny:
1) dominująca funkcja – ekologiczna (obszar o dużym znaczeniu środowiskowo-twórczym,
leżący w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLH 040028);
2) funkcje uzupełniające – rekreacyjna i rolnicza (ekstensywne wykorzystanie użytków
zielonych);
3) zasady rozwoju i zagospodarowania:
a) dopuszcza się wykorzystywanie dotychczasowych terenów rolnych w formie
ekstensywnie prowadzonych użytków zielonych z zastrzeżeniem umożliwienia
penetracji rekreacyjnej (urządzenia tras pieszych i rowerowych);
b) ograniczenia związane z położeniem w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony
Siedlisk PLH040028;
c) dopuszcza się rozwój infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego na
drodze wodnej Noteci – to znaczy przystani z towarzyszącą infrastrukturą służącą
obsłudze ruchu;
d) dopuszcza się rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej (urządzenie tras,
mała architektura, itp.);
e) dopuszcza się realizację zagospodarowania służącego rekreacji i wypoczynkowi,
w tym tras pieszych, ścieżek rowerowych, nieutwardzonych placów i boisk, miejsc
służących integracji społecznej, małej architektury służącej funkcji podstawowej,
itp. – realizacja zagospodarowania powinna uwzględniać warunki wodnogruntowe oraz położenie w granicach PLH040028;
f) ograniczenia związane z położeniem w obszarze zagrożonym podtopieniami;
g) ograniczenia związane z położeniem w obszarze o niesprzyjających warunkach
gruntowo-wodnych dla realizacji zabudowy;
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h) ograniczenia związane z położeniem w obszarze
zanieczyszczenia wód gruntowych i podziemnych.

o

wysokim

ryzyku

7. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są wśród użytków stanowiących
łąki, na terenie podmokłym, w obszarze chronionego krajobrazu Natura 2000, Ostoja
Barcińsko-Gąsawska. Dojazd do działek gruntową drogą gminną (ul. Łąkowa).
Charakterystyka działek i usytuowanie względem drogi dojazdowej:
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 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, 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.
8. Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie posiadają badań geotechnicznych.
W razie potrzeby nabywca zobowiązuje się przeprowadzić stosowne badania na własny
koszt i we własnym zakresie i nie będzie rościł żadnych pretensji z tego tytułu w stosunku do
zbywającego. Wznowienie granic nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt
nabywcy.
9. Przetarg ustny jest ograniczony do rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1655 ze zm.). Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą
właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300
ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na
obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie,
następujących dokumentów:
1) wniosku o nabycie nieruchomości z podaniem adresu zamieszkania oraz oznaczeniem
nieruchomości (nr działki, obręb ewidencyjny), którą uczestnik przetargu zamierza
nabyć /oryginał/;
2) dowodu potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego o określonej
powierzchni użytków rolnych, tj. oświadczenie prowadzącego gospodarstwo
poświadczone przez burmistrza/oryginał/;
3) dowodu potwierdzającego zamieszkanie, tj. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt
stały /oryginał/;

Id: 95533F4B-3F70-4FAA-89D9-7F88E59A37A6. Podpisany

Strona 4

4) dowodu potwierdzającego kwalifikacje rolnicze /oryginał/, w tym:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie
branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie
przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie
związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż
rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze
branżowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
11. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż
1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot
samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności
rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze
członka spółdzielni produkcji rolnej lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1100 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej;
6) za staż pracy uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310).
12. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 20 sierpnia 2021 r., zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.barcin.pl oraz na stronie internetowej urzędu - www.barcin.pl. Informacja
o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży została zamieszczona w wydaniu
lokalnym „Gazety Pomorskiej” w dniu 25 sierpnia 2021 roku.
13. Wadium, odrębnie na każdą z działek, należy wpłacić w terminie do dnia 10 listopada
2021 r. w wysokości podanej w pkt. 1 ppkt. 1 - 10, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006
14. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 13 uważa się wpływ środków na konto bankowe.
15. Kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Barcinie terminie – do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 9.00. Koperta winna
być opisana w następujący sposób: „Przetarg na działkę nr …………….., obręb
ewidencyjny ………………… w dniu …………... godz. ………”
16. W przypadku uczestniczenia przez tę samą osobę w przetargu na sprzedaż więcej niż
jednej działki, kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć osobno dla
każdej z działek. Organizator przetargu dopuszcza w takim wypadku złożenie kserokopii
dokumentów urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem, wskazanych w pkt. 10
ppkt. 2 – 4.
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17. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie w dniu 15 listopada 2021 roku.
18. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się
niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
19. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości,
odstąpi od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym terminie.
20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
21. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wskazanym
przez organizatora przetargu.
PRZETARGI odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9,
w sali nr 6, w dniach:
1) działka nr 106 – 16 listopada 2021 r., godz. 13.00;
2) działka nr 115 – 16 listopada 2021 r., godz. 13.30;
3) działka nr 116 – 16 listopada 2021 r., godz. 14.00;
4) działka nr 129 – 16 listopada 2021 r., godz. 14.30;
5) działka nr 130 – 16 listopada 2021 r., godz. 15.00;
6) działka nr 139 – 17 listopada 2021 r., godz. 8.00;
7) działka nr 163 – 17 listopada 2021 r., godz. 8.30;
8) działka nr 164 – 17 listopada 2021 r., godz. 9.00;
9) działka nr 196 – 17 listopada 2021 r., godz. 9.30;
10) działka nr 210 – 17 listopada 2021 r., godz. 10.00.
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Załącznik Nr 5
do ZARZĄDZENIA Nr 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 października 2021 r.

WARUNKI PRZETARGU
Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Barcin, położonej w obrębie ewidencyjnym
Sadłogoszcz, ograniczony do rolników indywidualnych.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie
ewidencyjnym Sadłogoszcz, oznaczona jako działka nr 210/3 o powierzchni 0,65 ha,
w skład której wchodzą grunty orne (RVIa – 0,38 ha; RV – 0,27 ha), księga wieczysta
nr BY1U/00015483/2:
➢ cena wywoławcza: 63.700,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych i 00/100);
➢ wadium: 3.185,00 zł
(słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych i 00/100).
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została w wysokości nie niższej niż jej wartość
i nie zawiera podatku od towarów i usług.
3. Cena uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 685 ze zm.).
4. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do pokrycia kosztów
sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wysokości określonej przez
notariusza.
6. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin” uchwalonego uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
29 października 2015 r. w/w działki znajdują się w jednostce planistycznej 2.3 – jednostka
osadniczo-rolnicza południowo-wschodnia, dla której wskazuje się następujący profil
funkcjonalny:
1) równorzędne funkcje dominujące: mieszkaniowa, rolnicza, gospodarcza, usługowa
(Piechcin jako uzupełniający ośrodek obsługi);
2) funkcje uzupełniające – rekreacyjno-wypoczynkowa;
3) zasady rozwoju i zagospodarowania:
a) ograniczenie realizacji nowej zabudowy rozproszonej, to znaczy zabudowy poza
granicami terenów określonych na Załączniku nr 4 do studium, jako „obszary
istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie zwartej oraz jej bezpośredniego
sąsiedztwa” oraz „obszary istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie
ulicowej (rzędowej)”;
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b) kontynuacja rolniczego wykorzystania terenów rolnych należących do dawnej
Agencji Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa);
c) dla terenów dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa) nie przewiduje się zmiany rolniczego sposobu użytkowania
terenów, określa się dla nich wyłącznie funkcję związaną z produkcją rolną;
d) kontynuacja koncesjonowanej eksploatacji kopalin – z możliwością poszerzania
działalności na warunkach wynikających z przepisów szczególnych;
e) dopuszcza się realizację ogólnodostępnej (zarówno publicznej, jak i komercyjnej)
infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi.
7. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu posiada kształt czworoboku, teren płaski.
Przy wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego
napięcia. Wjazd na działkę - z asfaltowej drogi gminnej.
8. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada badań geotechnicznych.
W razie potrzeby nabywca zobowiązuje się przeprowadzić stosowne badania na własny
koszt i we własnym zakresie i nie będzie rościł żadnych pretensji z tego tytułu w stosunku do
zbywającego. Wznowienie granic nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt
nabywcy.
9. Przetarg ustny jest ograniczony do rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1655 ze zm.). Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą
właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300
ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na
obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie,
następujących dokumentów:
1) wniosku o nabycie nieruchomości z podaniem adresu zamieszkania oraz oznaczeniem
nieruchomości (nr działki, obręb ewidencyjny), którą uczestnik przetargu zamierza
nabyć /oryginał/;
2) dowodu potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego o określonej
powierzchni użytków rolnych, tj. oświadczenie prowadzącego gospodarstwo
poświadczone przez burmistrza/oryginał/;
3) dowodu potwierdzającego zamieszkanie, tj. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt
stały /oryginał/;
4) dowodu potwierdzającego kwalifikacje rolnicze /oryginał/, w tym:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie
branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie
przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie
związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż
rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze
branżowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
11. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
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2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż
1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot
samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności
rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze
członka spółdzielni produkcji rolnej lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1100 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej;
6) za staż pracy uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310).
12. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 20 sierpnia 2021 r., zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.barcin.pl oraz na stronie internetowej urzędu - www.barcin.pl. Informacja
o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży została zamieszczona w wydaniu
lokalnym „Gazety Pomorskiej” w dniu 25 sierpnia 2021 roku.
13. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. w wysokości podanej
w pkt. 1, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006
14. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 13 uważa się wpływ środków na konto bankowe.
15. Kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Barcinie terminie – do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 9.00. Koperta winna
być opisana w następujący sposób: „Przetarg na działkę nr …………….., obręb
ewidencyjny ………………… w dniu …………... godz. ………”
16. W przypadku uczestniczenia przez tę samą osobę w przetargu na sprzedaż więcej niż
jednej działki, kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć osobno dla
każdej z działek. Organizator przetargu dopuszcza w takim wypadku złożenie kserokopii
dokumentów urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem, wskazanych w pkt. 10
ppkt. 2 – 4.
17. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie w dniu 15 listopada 2021 roku.
18. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się
niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
19. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości,
odstąpi od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym terminie.
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20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
21. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wskazanym
przez organizatora przetargu.
PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9,
w sali nr 6, w dniu 17 listopada 2021 r., godz. 10.30.
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Załącznik Nr 6
do ZARZĄDZENIA Nr 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 października 2021 r.

WARUNKI PRZETARGU
Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Barcin, położonej w obrębie ewidencyjnym Pturek,
ograniczony do rolników indywidualnych.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie
ewidencyjnym Pturek, oznaczona jako działka nr 80 o powierzchni 0,78 ha, w skład której
wchodzą grunty orne (RV – 0,28 ha; RVI – 0,04 ha) oraz nieużytki (N – 0,46 ha), księga
wieczysta nr BY1U/00018016/9:
➢ cena wywoławcza: 15.300,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych i 00/100);
➢ wadium: 765,00 zł
(słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych i 00/100).
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została w wysokości nie niższej niż jej wartość
i nie zawiera podatku od towarów i usług.
3. Cena uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 685 ze zm.).
4. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do pokrycia kosztów
sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wysokości określonej przez
notariusza.
6. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin” uchwalonego uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
29 października 2015 r. w/w działki znajdują się w jednostce planistycznej 2.1 – jednostka
osadniczo – rolnicza północna, dla której wskazuje się następujący profil funkcjonalny:
1) dominujące funkcje równorzędne – mieszkaniowa, rolnicza i gospodarcza;
2) funkcja uzupełniająca – rekreacyjno-wypoczynkowa;
3) zasady rozwoju i zagospodarowania:
a) ograniczenie realizacji nowej zabudowy rozproszonej, to znaczy zabudowy poza
granicami terenów określonych na Załączniku nr 4 do studium, jako „obszary
istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie zwartej oraz jej bezpośredniego
sąsiedztwa” oraz „obszary istniejącej zabudowy miejscowości w zabudowie
ulicowej (rzędowej)” oraz „obszary realizacji zabudowy mieszkaniowej
z towarzyszącymi i nieuciążliwymi usługami”;
b) kontynuacja rolniczego wykorzystania terenów rolnych należących do dawnej
Agencji Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa);
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c) dla terenów dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych (aktualnie Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa) nie przewiduje się zmiany rolniczego sposobu użytkowania
terenów, określa się dla nich wyłącznie funkcję związaną z produkcją rolną;
d) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w strefie uciążliwości akustycznej
istniejącej elektrowni wiatrowej;
e) zalesianie terenów o niskiej przydatności rolniczej – wg Załącznika nr 4 do studium;
f) zakaz
zmiany
przekształcenia
terenów
służących
celom
rekreacyjnowypoczynkowym;
g) dopuszcza się realizację ogólnodostępnej (zarówno publicznej, jak i komercyjnej)
infrastruktury służącej rekreacji i wypoczynkowi;
h) dopuszcza się poszerzanie granic obszarów chronionych – w tym objęcie ochroną
w randze parku krajobrazowego (zgodnie z zadaniem publicznym nr 42 o znaczeniu
ponadlokalnym wynikającym z planu zagospodarowania przestrzennego
województwa).
7. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu posiada kształt pięcioboku, teren
pofałdowany, częściowo zadrzewiony, położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 251
i gruntowej drodze gminnej, przez którą odbywa się wjazd na teren działki.
8. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada badań geotechnicznych.
W razie potrzeby nabywca zobowiązuje się przeprowadzić stosowne badania na własny
koszt i we własnym zakresie i nie będzie rościł żadnych pretensji z tego tytułu w stosunku do
zbywającego. Wznowienie granic nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt
nabywcy.
9. Przetarg ustny jest ograniczony do rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1655 ze zm.). Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą
właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300
ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na
obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie,
następujących dokumentów:
1) wniosku o nabycie nieruchomości z podaniem adresu zamieszkania oraz oznaczeniem
nieruchomości (nr działki, obręb ewidencyjny), którą uczestnik przetargu zamierza
nabyć /oryginał/;
2) dowodu potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego o określonej
powierzchni użytków rolnych, tj. oświadczenie prowadzącego gospodarstwo
poświadczone przez burmistrza/oryginał/;
3) dowodu potwierdzającego zamieszkanie, tj. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt
stały /oryginał/;
4) dowodu potwierdzającego kwalifikacje rolnicze /oryginał/, w tym:
a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie
branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie
przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie
związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż
rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze
branżowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
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11. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż
1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot
samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności
rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze
członka spółdzielni produkcji rolnej lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1100 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej;
6) za staż pracy uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310).
12. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 20 sierpnia 2021 r., zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.barcin.pl oraz na stronie internetowej urzędu - www.barcin.pl. Informacja
o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży została zamieszczona w wydaniu
lokalnym „Gazety Pomorskiej” w dniu 25 sierpnia 2021 roku.
13. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. w wysokości podanej
w pkt. 1, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006
14. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 13 uważa się wpływ środków na konto bankowe.
15. Kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Barcinie terminie – do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 9.00. Koperta winna
być opisana w następujący sposób: „Przetarg na działkę nr …………….., obręb
ewidencyjny ………………… w dniu …………... godz. ………”
16. W przypadku uczestniczenia przez tę samą osobę w przetargu na sprzedaż więcej niż
jednej działki, kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć osobno dla
każdej z działek. Organizator przetargu dopuszcza w takim wypadku złożenie kserokopii
dokumentów urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem, wskazanych w pkt. 10
ppkt. 2 – 4.
17. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie w dniu 15 listopada 2021 roku.
18. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się
niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
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19. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości,
odstąpi od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym terminie.
20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
21. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wskazanym
przez organizatora przetargu.
PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9,
w sali nr 6, w dniu 17 listopada 2021 r., godz. 11.00.

Id: 95533F4B-3F70-4FAA-89D9-7F88E59A37A6. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 7
do ZARZĄDZENIA Nr 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 października 2021 r.

WARUNKI PRZETARGU
Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Barcin, położonej w obrębie ewidencyjnym Wolice,
ograniczony do rolników indywidualnych.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie
ewidencyjnym Wolice, oznaczona jako działka nr 20 o powierzchni 0,39 ha, w skład której
wchodzą łąki trwałe (ŁIV), księga wieczysta nr BY1U/00006246/3:
➢ cena wywoławcza: 8.800,00 zł
(słownie: osiem tysięcy osiemset złotych i 00/100);
➢ wadium: 440,00 zł
(słownie: czterysta czterdzieści złotych i 00/100);
➢ minimalne postąpienie: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych i 00/100).
2. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została w wysokości nie niższej niż jej wartość
i nie zawiera podatku od towarów i usług.
3. Cena uzyskana w przetargu podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 685 ze zm.).
4. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do pokrycia kosztów
sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w wysokości określonej przez
notariusza.
6. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Barcin” uchwalonego uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia
29 października 2015 r. w/w działka znajduje się w jednostce planistycznej 5.1 – jednostka
ekologiczna obejmująca zachodnią dolinę Noteci, dla której wskazuje się następujący
profil funkcjonalny:
1) dominująca funkcja – środowiskowa (korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym);
2) funkcje uzupełniające – rekreacyjno-turystyczna (niekolidująca z celami ochrony dla
obszaru PLH040028), mieszkaniowa;
3) zasady rozwoju i zagospodarowania:
a) w granicach obszaru chronionego krajobrazu realizacja zagospodarowania
zgodnie z przepisami odrębnymi regulującymi funkcjonowanie obszaru
chronionego;
b) w granicach obszaru włączonego do sieci Natura 2000 realizacja
zagospodarowania zgodnie z założeniami ochrony powyższego obszaru;
c) dopuszcza się poszerzanie granic obszarów chronionych – w tym objęcie ochroną
w randze parku krajobrazowego (zgodnie z zadaniem publicznym nr 42 o znaczeniu
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d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

ponadlokalnym wynikającym z planu zagospodarowania przestrzennego
województwa);
unikanie realizacji zagospodarowania kolidującego z dominującą funkcją
środowiskową;
Jezioro Wolickie jest w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego wskazane do rekultywacji (Zadanie publiczne o znaczeniu
ponadlokalnym nr 52: Rekultywacja zdegradowanych jezior z należytym
rozpoznaniem uwarunkowań i celowości takich zabiegów, w szczególności: […]
Wolickiego […]);
dopuszcza się realizację nieuciążliwego zagospodarowania mieszkaniowego
i usługowego;
dopuszcza się realizację nieuciążliwego zagospodarowania związanego z funkcją
rekreacji i wypoczynku o charakterze ogólnodostępnym (zarówno publicznego, jak
i komercyjnego);
dopuszcza się realizację zagospodarowania związanego z transportowym
i turystycznym wykorzystaniem Noteci i jeziora Wolickiego;
dopuszcza się kontynuację rolniczego wykorzystania gruntów pod warunkiem
podporządkowania zasadom priorytetu funkcji ochrony przyrody;
szczególna ochrona walorów krajobrazu;
możliwość realizacji nieuciążliwego zagospodarowania związanego z funkcją
rekreacji i wypoczynku o charakterze ogólnodostępnym oraz edukacji ekologicznej;
dopuszcza się gospodarcze wykorzystywanie istniejących kompleksów leśnych przy
pełnym zachowaniu reżimów ochronnych wynikających z położenia w granicach
obszaru chronionego krajobrazu.

7. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu posiada kształt zbliżony do prostokąta,
teren płaski, położona jest przy gruntowych drogach gminnych, w pobliżu nieczynnego
torowiska, wśród użytków stanowiących łąki, w obszarze chronionego krajobrazu Natura
2000, Ostoja Barcińsko-Gąsawska.
8. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada badań geotechnicznych.
W razie potrzeby nabywca zobowiązuje się przeprowadzić stosowne badania na własny
koszt i we własnym zakresie i nie będzie rościł żadnych pretensji z tego tytułu w stosunku do
zbywającego. Wznowienie granic nieruchomości może nastąpić wyłącznie na koszt
nabywcy.
9. Przetarg ustny jest ograniczony do rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1655 ze zm.). Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą
właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą
nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza
300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie,
na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie,
następujących dokumentów:
1) wniosku o nabycie nieruchomości z podaniem adresu zamieszkania oraz oznaczeniem
nieruchomości (nr działki, obręb ewidencyjny), którą uczestnik przetargu zamierza
nabyć /oryginał/;
2) dowodu potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego o określonej
powierzchni użytków rolnych, tj. oświadczenie prowadzącego gospodarstwo
poświadczone przez burmistrza/oryginał/;
3) dowodu potwierdzającego zamieszkanie, tj. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt
stały /oryginał/;
4) dowodu potwierdzającego kwalifikacje rolnicze /oryginał/, w tym:

Id: 95533F4B-3F70-4FAA-89D9-7F88E59A37A6. Podpisany

Strona 2

a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie
branżowe lub wyższe, lub
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie
przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy
w rolnictwie, lub
c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo
wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie
związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż
rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze
branżowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
11. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż
1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot
samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub
spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności
rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze
członka spółdzielni produkcji rolnej lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1100 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej;
6) za staż pracy uznaje się również okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
potwierdzony zaświadczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., Nr 54, poz. 310).
12. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 20 sierpnia 2021 r., zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.barcin.pl oraz na stronie internetowej urzędu - www.barcin.pl. Informacja
o przeznaczeniu nieruchomości lokalowej do sprzedaży została zamieszczona w wydaniu
lokalnym „Gazety Pomorskiej” w dniu 25 sierpnia 2021 roku.
13. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. w wysokości podanej
w pkt. 1, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Barcinie
02 8167 0008 0000 0677 2000 0006
14. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 13 uważa się wpływ środków na konto bankowe.
15. Kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Barcinie terminie – do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 9.00. Koperta winna
być opisana w następujący sposób: „Przetarg na działkę nr …………….., obręb
ewidencyjny ………………… w dniu …………... godz. ………”
16. W przypadku uczestniczenia przez tę samą osobę w przetargu na sprzedaż więcej niż
jednej działki, kopertę z dokumentami wskazanymi w pkt. 10 należy złożyć osobno dla
każdej z działek. Organizator przetargu dopuszcza w takim wypadku złożenie kserokopii
dokumentów urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem, wskazanych w pkt. 10
ppkt. 2 – 4.

Id: 95533F4B-3F70-4FAA-89D9-7F88E59A37A6. Podpisany

Strona 3

17. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie w dniu 15 listopada 2021 roku.
18. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się
niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
19. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości,
odstąpi od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ustalonym terminie.
20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
21. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż
do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wskazanym
przez organizatora przetargu.
PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9,
w sali nr 6, w dniu 17 listopada 2021 r., godz. 11.30.
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Załącznik Nr 8
do ZARZĄDZENIA Nr 136/2021
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 października 2021 r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
(I przetarg)

Burmistrz Barcina, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 odbędą się przetargi na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin.

Lp.

Oznaczenie
nieruchomości,
obręb ewidencyjny
lub adres,
księga wieczysta

Powierzchnia

Cena
wywoławcza
(bez podatku VAT)

Wadium

Minimalne
postąpienie

Termin
wniesienia
wadium

Termin
i godzina
przetargu

Przetarg ustny nieograniczony

1.

Lokal mieszkalny:
Knieja 8/2,
KW brak.

2.

Działka nr 77/2,
obręb Złotowo,
BY1U/00029075/0

48,40 m2

28.600,00 zł

1.430,00 zł

300,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 900

0,2361 ha

86.000,00 zł

4.300,00 zł

860,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1000

Przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych

3.

Działka nr 47/10,
obręb Józefinka,
BY1U/00033613/5

0,77 ha

20.000,00 zł

1.000,00 zł

200,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1100

4.

Działka nr 47/14,
obręb Józefinka,
BY1U/00033613/5

0,27 ha

7.350,00 zł

367,50 zł

80,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1130

5.

Działka nr 47/16,
obręb Józefinka,
BY1U/00033613/5

3,47 ha

77.200,00 zł

3.860,00 zł

780,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1200

6.

Działka nr 47/17,
obręb Józefinka,
BY1U/00033613/5

1,64 ha

31.650,00 zł

1.582,50 zł

320,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1230

7.

Działka nr 106,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00017181/9

0,8137 ha

19.800,00 zł

990,00 zł

200,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1300

8.

Działka nr 115,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00015150/9

0,3550 ha

8.050,00 zł

402,50 zł

90,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1330
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9.

Działka nr 116,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00015150/9

0,7190 ha

17.500,00 zł

875,00 zł

180,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1400

10.

Działka nr 129,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00017181/9

0,3537 ha

3.000,00 zł

150,00 zł

30,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1430

11.

Działka nr 130,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00017181/9

0,6248 ha

4.950,00 zł

247,50 zł

50,00 zł

10.11.2021

16.11.2021
godz. 1500

12.

Działka nr 139,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00015151/6

0,5946 ha

4.700,00 zł

235,00 zł

50,00 zł

10.11.2021

17.11.2021
godz. 800

13.

Działka nr 163,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00017707/3

0,5206 ha

12.850,00 zł

642,50 zł

130,00 zł

10.11.2021

17.11.2021
godz. 830

14.

Działka nr 164,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00017707/3

0,7033 ha

15.500,00 zł

775,00 zł

160,00 zł

10.11.2021

17.11.2021
godz. 900

15.

Działka nr 196,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00014975/1

0,5443 ha

13.400,00 zł

670,00 zł

140,00 zł

10.11.2021

17.11.2021
godz. 930

16.

Działka nr 210,
obręb 2 m. Barcin,
BY1U/00014975/1

0,2596 ha

6.050,00 zł

302,50 zł

70,00 zł

10.11.2021

17.11.2021
godz. 1000

17.

Działka nr 210/3,
obręb Sadłogoszcz,
BY1U/00015483/2

0,65 ha

63.700,00 zł

3.185,00 zł

640,00 zł

10.11.2021

17.11.2021
godz. 1030

18.

Działka nr 80,
obręb Pturek,
BY1U/00018016/9

0,78 ha

15.300,00 zł

765,00 zł

160,00 zł

10.11.2021

17.11.2021
godz. 1100

19.

Działka nr 20,
obręb Wolice,
BY1U/00006246/3

0,39 ha

8.800,00 zł

440,00 zł

90,00 zł

10.11.2021

17.11.2021
godz. 1130

Ogłoszenia o przetargach zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie, zamieszczenie na stronie internetowej urzędu:
www.barcin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.barcin.pl.
Ze szczegółowymi warunkami przetargów można się zapoznać w Referacie Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 52 3834127.
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Barcinie, na podstawie stosownych uchwał, wyraziła zgodę na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin, ujętych w
niniejszym zarządzeniu. W wyniku podania do publicznej wiadomości wykazów
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, istnieje możliwość przeprowadzenia
przetargu na ich sprzedaż. Wobec powyższego wydanie zarządzenia jest zasadne.
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