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UCHWAŁA NR 1300/2021 
ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2021 roku 

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz 
powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością 
Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00028460/8 

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm ) oraz 
§ 8 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r., 
poz. 2213) w związku z uchwałą Nr 216=IV/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
21 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, 
gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8, uchwala się co następuje: 

§1.1. Ogłasza się i organizuje I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu 
Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy 
we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
nr PO1F/00028460/8. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się w siedzibie urzędu (na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni), a ponadto podlega publikacji na 
stronach internetowych i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej 
urzędu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty, a także na stronach internetowych urzędu. 

4. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co 
najmniej powiat. 

5. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2.1. Cenę wywoławczą dla części nieruchomości wskazanej w §1 ust. 1 ustała się 
w następujący sposób: 
1) dla działek ewidencyjnych nr 139/82 i 139/91 o łącznej powierzchni 0,0759 ha 

na kwotę 93 015,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki 
słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące piętnaście 00/100 złotych + VAT 

2) dla działek ewidencyjnych nr 139/83 i 139/92 o łącznej powierzchni 0,0541 ha 
na kwotę 79 121,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki 
słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 00/100 złotych 
+ VAT 

3) dla działek ewidencyjnych nr 139/84 i 139/93 o łącznej powierzchni 0,0522 ha 
na kwotę 76 343,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki 
słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy 00/100 złote + VAT 

4) dla działek ewidencyjnych nr 139/85 i 139/94 o łącznej powierzchni 0,0701 ha 
na kwotę 102 521,00 zł + VAT wg obowiązującej stawki 
słownie: sto dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden 00/100 złotych + VAT 
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