
                                                                                  

Załącznik do zarządzenia nr 118/2021/B
                                                                  Burmistrza Opalenicy

                                                                                                  z dnia 06 lipca 2021 r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie i powierzchnia 
nieruchomości                         

· Arkusz mapy 1, obręb 0004 KOPANKI 
· Działka nr 250/3 o pow. 0,4998 ha

2. Księga wieczysta                     · Nr PO1N/00016992/7
· Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
· W  dziale  III  księgi  wieczystej  nr  PO1N/00016992/7  wpisane  jest

ograniczone  prawo  rzeczowe  związane  z  inną  nieruchomością  o  treści
„Służebność gruntowa przejazdu i  przechodu przez działkę nr 250/3 na
rzecz  każdoczesnego  właściciela  działki  nr  250/2  (wpisanej  w  kw.
nr  PO1N/00023774/5)  bliżej  opisana w pkt.  2  decyzji  nr  GN.6012/5/09
z  dnia  26.05.2010r.  Starostwa  Powiatowego  w  Nowym  Tomyślu”  (dot.
działki nr 250/3 w powiązaniu z działką nr 250/2), „Odpłatna służebności
gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie przeprowadzenia
przez działkę numer 250/3, zarówno nad gruntem jak i pod powierzchnią
gruntu, wszelkich mediów i niezbędnej infrastruktury technicznej,  w tym
prawie  do  przeprowadzania  sieci  i  przewodów  elektrycznych,
energetycznych,  paliwowych,  telekomunikacyjnych,  wodociągowych,
kanalizacyjnych  i  innych  podobnych  urządzeń  przesyłowych  w  pasie
o  szerokości  6  m  wzdłuż  granicy  z  działką  numer  5027/3  od  strony
zachodniej  i  działki  numer  317/6  od  strony  północnej  oraz  na  prawie
korzystania z  tych mediów, w tym przesyłu wody,  gazu,  prądu,  ścieków
oraz sygnału telefonicznego i  internetowego,  ich konserwacji,  remontów
i naprawy, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej
działkę  numer  250/2”  (dot.  działki  nr  250/3  w  powiązaniu  z  działką
nr 250/2) oraz ograniczone prawa rzeczowe o treści: „Służebność przesyłu
na  rzecz  uprawnionego  o  treści  określonej  w  §  5  aktu  notarialnego.”
(dot.  działki  nr  335/8)  na  rzecz  Enea  Operator  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Poznaniu,  „Odpłatna  i  na  czas
nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz uprawnionego i na rzecz jego
każdoczesnego  następcy  prawnego,  o  treści  szczegółowo  określonej
w § 9 aktu notarialnego” (dot. działek nr 335/20 i 158/12) na rzecz G.EN.
GAZ  ENERGIA  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą
w Tarnowie Podgórnym.

· Dział IV nie wykazuje obciążeń.

3. Położenie       · Kopanki

4. Opis nieruchomości                · Działka budowlana niezabudowana. 
· Działka  ma  nieregularny  kształt  zbliżony  do  prostokąta  z  małą  ilością

załamań. 
· Obecnie  działka  nie  jest  zabudowana  i  jest  użytkowana  rolniczo.

Na nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe związane
z inną nieruchomością. 

· W  bezpośrednim  sąsiedztwie  znajdują  się  działki  użytkowane  rolniczo,
działka budowlana niezabudowana oraz las.



5. Przeznaczenie nieruchomości · Opracowana  i  przyjęta  uchwałą  Nr  XXV/216/2002 Rady  Miejskiej
w Opalenicy z dnia 28 lutego 2002 r. zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Opalenica  została  ogłoszona
w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 48 poz. 1435
z  dnia  10  kwietnia  2002 r.  Zgodnie  z  ww.  zmianą  miejscowego  planu
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  działka  o  nr  ewid.  250/3
przeznaczona  jest  w  części  pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej (oznaczone na rysunku planu MJ) oraz w części pod teren
drogi dojazdowej (oznaczony na rysunku planu KD).

6. Sposób i termin 
zagospodarowania                   

· Działkę należy zagospodarować zgodnie z w/w planem zagospodarowania
przestrzennego. 

· Od dnia zawarcia aktu notarialnego.
· Grunt  może wymagać  uzyskania  decyzji  starosty w sprawie  wyłączenia

gruntów  z  produkcji  rolnej  w trybie  przepisów ustawy z  dnia  3  lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1161, z 2020 r. poz. 471) co może wiązać się z naliczaniem opłat  z tytułu
wyłączenia  gruntów z  produkcji  rolnej.  Zgodnie  z  art.  12a ww. ustawy
obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, nie dotyczy wyłączenia
gruntów  z  produkcji  rolnej  na  cele  budownictwa  mieszkaniowego  do
0,05 ha w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

· Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy. Sprzedaż w/w nieruchomości
nastąpi  bez rozwiązania tej  umowy,  zgodnie z  art.  678 § 1 w związku
z art. 694 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (t. j.  Dz. U.
z  2020 r.,  poz.  1740 i  2320)  – w razie  zbycia  rzeczy  najętej  w czasie
trwania umowy najmu, nabywca wstępuje w stosunek najmu w miejsce
zbywcy.  Umowa  dzierżawy  może  być  wypowiedziana  z  zachowaniem
terminu wypowiedzenia zapisanego w umowie.

7. Cena wywoławcza 
nieruchomości netto

· 145.000,00 zł
· Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% VAT

8. Forma zbycia · Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

9. Termin zapłaty · Płatne do dnia zawarcia aktu notarialnego

10. Pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami

· Wniosek należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2021  r.


