
ZARZĄDZENIE NR 2/2015 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 9 stycznia 2015 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust 1, art. 23 ust 1 pkt 7, art. 35 ust. 1, 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 

z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 659/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

7 listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej we Wrześni, zarządza się, co 

następuje: 

§1.1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Skarbu Państwa, 

położoną we Wrześni, oznaczoną geodezyjnie działką nr 749/2 o pow. 0,2119 ha, dla 

której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1F/00025301/5 i dla której został 

sporządzony wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie 

Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

3. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej bip.wrzesnia.powiat.pl. oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii 

i Nieruchomości. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTĄ 



s Załącznik nr 1 
•-, do Zarządzenia nr 2/2015 

Starosty Wrzesińskiego 
z dnia 9 stycznia 2015 r. 

W Y K A Z 

NIERUCHOMOŚCI P R Z E Z N A C Z O N Y C H DO SPRZEDAŻY 

Starosta Wrzesiński zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), wykonując: 

• Zarządzenie nr 659/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2014 r., 
podaje do publicznej wiadomości wykaz meruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Skarbu Państwa 

L.p. 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
ewidencji gruntów 

i budynków 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Powierzchnie 
nieruchomości 

przeznaczonych 
do sprzedaży w ha 

Opis 
nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena nieruchomości 

1 Września dz. 749/2 PO1F/00025301/5 0,2119 ha 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowana, 
kształt regularny 

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego. W studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego Miasta 

i Gminy Września działka 
przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową. 

337 000,00 zł 
(zwolnione z podatku 

VAT) 

Uwaga: 
Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 
z późn. zm.), termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa 4 marca 2015 r. 

STAROSTĄ 


