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ZARZĄDZENIE NR 107/2022
BURMISTRZA BARCINA

Michał Feliks
Pęziak
Date / Data: 202206-08 09:32

z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)[1]; art. 13 ust. 1,
art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), w wykonaniu
uchwały Nr XXIII/170/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; zarządza się, co następuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin, opisanych
w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Informacja o ogłoszeniu drugiego przetargu stanowi Załącznik Nr 2 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 2022 r., poz. 583,
poz. 1005 i poz. 1079.
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Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA Nr 107/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 czerwca 2022 r.

WARUNKI PRZETARGU
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Barcin, położonych w obrębie
ewidencyjnym Kania.

1. Przedmiotem drugiego przetargu są nieruchomości gruntowe (działki) niezabudowane,
położone w obrębie ewidencyjnym Kania, dla których w Sadzie Rejonowym w Szubinie
prowadzona jest księga wieczysta nr BY1U/00033465/2, oznaczone ewidencyjnie, jako:
1) działka nr 128/5 o powierzchni 0,1425 ha, rodzaj gruntów: RV (grunty orne):
Ø cena wywoławcza: 38.000,00 zł
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych i 00/100);
Ø wadium: 1.900,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych i 00/100);
Ø minimalne postąpienie: 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych i 00/100);

2) działka nr 128/6 o powierzchni 0,1443 ha, rodzaj gruntów: RV – 0,0500; RVI – 0,0943 ha
(grunty orne):
Ø cena wywoławcza: 38.500,00 zł
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100);
Ø wadium: 1.925,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 00/100);
Ø minimalne postąpienie: 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100);

3) działka nr 128/14 o powierzchni 0,1340 ha, rodzaj gruntów: RV (grunty orne):
Ø cena wywoławcza: 34.000,00 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100);
Ø wadium: 1.700,00 zł
(słownie: jeden tysiąc siedemset złotych i 00/100);
Ø minimalne postąpienie: 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych i 00/100);

4) działka nr 128/15 o powierzchni 0,1392 ha, rodzaj gruntów: RV (grunty orne):
Ø cena wywoławcza: 37.250,00 zł
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(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100);
Ø wadium: 1.865,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100);
Ø minimalne postąpienie: 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych i 00/100);

5) działka nr 128/17 o powierzchni 0,1922 ha, rodzaj gruntów: RIVb – 0,1822 ha; RV – 0,0100
ha (grunty orne):
Ø cena wywoławcza: 45.200,00 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych i 00/100);
Ø wadium: 2.260,00 zł
(słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i 00/100);
Ø minimalne postąpienie: 460,00 zł (słownie: czterysta 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. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą
Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011 r., działki przeznaczone do
sprzedaży znajdują się na obszarach oznaczonych symbolami: 1 MN i 2 MN, stanowiącymi
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działki nr 128/14, 128/15 i 128/17) oraz
3 MN/U, stanowiącym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług (działki nr 128/5 i 128/6).
7. Działki położone są przy drodze wojewódzkiej nr 254, w miejscowości Kania, w kompleksie
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, częściowo
z dopuszczeniem usług (dotyczy działek zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej). Teren
nieuzbrojony, porośnięty trawami w stanie naturalnym.
8. Działki 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.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barcinie
w dniu 27 października 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 do sprzedaży została zamieszczona w wydaniu lokalnym
„Gazety Pomorskiej” w dniu 4 listopada 2021 roku.

10. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony w dniach 22 - 23 lutego
2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
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11. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 18 lipca 2022 r. w wysokości podanej
w pkt. 1 ppkt. 1 - 5, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym 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,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona 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, w terminie wskazanym
przez organizatora przetargu.

PRZETARGI odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9, w sali nr 6,
w następującym terminie:

1) działka nr 128/5 – 22 lipca 2022 r., godz. 8.00;
2) działka nr 128/6 – 22 lipca 2022 r., godz. 9.00;
3) działka nr 128/14 – 22 lipca 2022 r., godz. 10.00;
4) działka nr 128/15 – 22 lipca 2022 r., godz. 11.00;
5) działka nr 128/17 – 22 lipca 2022 r., godz. 12.00.
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Załącznik Nr 2
do ZARZĄDZENIA Nr 107/2022
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 7 czerwca 2022 r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
(II przetarg)
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Burmistrz Barcina informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Barcinie przy ul. Artylerzystów 9 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, częściowo z dopuszczeniem usług, 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

Nieruchomości gruntowe /działki/,
obręb ewidencyjny Kania,
KW BY1U/00033465/2
1.

Działka nr 128/5

0,1425 ha

38.000,00 zł

1.900,00 zł

380,00 zł

18.07.2022

22.07.2022
godz. 800

2.

Działka nr 128/6

0,1443 ha

38.500,00 zł

1.925,00 zł

390,00 zł

18.07.2022

22.07.2022
godz. 900

3.

Działka nr 128/14

0,1340 ha

34.000,00 zł

1.700,00 zł

340,00 zł

18.07.2022

22.07.2022
godz. 1000

4.

Działka nr 128/15

0,1392 ha

37.250,00 zł

1.865,00 zł

380,00 zł

18.07.2022

22.07.2022
godz. 1100

5.

Działka nr 128/17

0,1922 ha

45.200,00 zł

2.260,00 zł

460,00 zł

18.07.2022

22.07.2022
godz. 1200

Ogłoszenia o drugim przetargu zostało 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 stosownej uchwały, wyraziła zgodę na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin, ujętych w
niniejszym zarządzeniu. W wyniku przeprowadzenia pierwszego przetargu na
sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym, istnieje
możliwość przeprowadzenia drugiego przetargu. Wobec powyższego wydanie
zarządzenia jest zasadne.
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