
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY 

Stosowanie do Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
o oznaczeniach geodezyjnych dz. nr 49/8, 49/9 obręb Borzykowo o łącznej powierzchni 4,5100ha, zapisanej w Księdze wieczystej 

nr PO1F/00021943/9 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
Wójt Gminy Kołaczkowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością 

Gminy Kołaczkowo. 
 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

z dnia 14 września 2004 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490  w związku z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
Dz.U. z 2020 r. poz. 65) 
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Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

działki 

Pow. działki w 

ha 

Numer Księgi 

Wieczystej 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości (zł) 

Forma zbycia Uwagi 

1 Borzykowo 49/8 

49/9 

4,5100 PO1F/000219

43/9 

Podstawa prawna: uchwała nr 

XXXV/244/2014 z 2014-09-22 w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu osiedleńczego wsi 

Borzykowo 

(Dz.U – z -, poz. -) 

48 P –Tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów 

Grunty orne  

(RV – 0,8938) 

Grunty orne  

(RVI – 0,1062) 

Grunty orne 

(RIVa – 0,5900) 

Grunty orne  

(RIVb – 0,6100) 

Grunty orne  

(RV – 1,8862) 

Grunty orne  

(RVI – 0,4238) 

Cena wywoławcza 

za całą 

nieruchomość: 

3 157 000,00 

Przetarg ustny 

nieograniczony 

Do ceny 

zostanie 

doliczony 

podatek 

VAT 

/23%/ 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli nabyli prawo do roszczenia z mocy 

ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości, a prawa własności zostali pozbawieni przed dniem 5.12.1990 r. albo ich spadkobiercami (art. 34 

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Termin wnoszenia żądań upływa dnia 17.04.2020r. 

Po upływie 6 tygodni zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony 

Wywieszono dnia………………………………………….. 

Zdjęto dnia………………………………………………….... 

           Wójt Gminy Kołaczkowo 

           Teresa Waszak 


