
Burmistrz Połczyna-Zdroju   

 o g ł a s z a 

przetargi ustne ograniczone(licytacje)na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój 
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1.  

 

Bronowo gm. 

Połczyn-Zdrój 

KO2B/00023303/3   Działka gruntu  

rolnego 

30/4 1,4500 ha  Brak planu . 

Grunty rolne.  

9.00 59.000,00* 6.000,00 

590,00 

2.  

 

Redło gm. 

Połczyn-Zdrój 

KO2B/00024895/6   Działka gruntu  

rolnego 

185 1,0100 ha  Brak planu . 

Grunty rolne.  

9.30 29.300,00* 3.000,00 

300,00 

3.  

 

Redło gm. 

Połczyn-Zdrój 

KO2B/00025211/5   Działka gruntu  

rolnego 

190 1,5100 ha  Brak planu . 

Grunty rolne.  

10.00 44.200,00* 4.500,00 

450,00 

4. Lipno 

gm.Połczyn-

Zdrój  

KO2B/00024759/1 Działka gruntu 

rolnego 

81 2,2800 ha Brak planu. 

Grunty rolne 

10.30 76.100,00* 8.000,00 

770,00 

 

* sprzedaż nieruchomości  jest  zwolniona z podatku VAT 

 I przetarg na nieruchomości opisaną w poz.4 

IV przetargi na nieruchomości opisane w poz.1-3  (poprzednie w dniach 07-08-2020r., 29-10-2020r i 27-05-2021r.); 

    

Przetargi odbędą się w dniu 28 października  2021 roku  o godzinach podanych w tabeli 8, w sali posiedzeń Rady Miejskiej  w Połczynie-Zdroju przy 

Placu Wolności 3-4. 

 Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego  wynika z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1362 ze zm.). Prawo do udziału w przetargu ogranicza się do rolników indywidualnych spełniających 

warunki uprawniające do nabycia gruntu rolnego, określone w ww. ustawie;  



 

Warunki przetargu 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w 

ustawie z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1061). Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości  do  

jej  sprzedaży  mają  zastosowanie    przepisy  ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego (t.j.Dz.U z 2019r  poz.1362 z późn. 

zm). Zgodnie z  przepisami  cytowanej  ustawy  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być  wyłącznie  rolnik  indywidualny, chyba że  ustawa  stanowi  

inaczej. Jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  albo  jej  część ma  wejść  w skład  wspólności  majątkowej   małżeńskiej  wystarczające  jest, gdy  rolnikiem  

indywidualnym jest jeden  z  małżonków. Powierzchnia  nabywanej nieruchomości  rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład  

gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy nie może  przekraczać 300ha  użytków  rolnych  ustalonej  zgodnie  z  art. 5  ust. 2 i 3  ustawy. Za rolnika 

indywidualnego uważa  się  osobę fizyczną będącą właścicielem użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości 

rolnych, których łączna powierzchnia użytków  rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca  kwalifikacje  rolnicze  oraz  co  najmniej  od  5  lat  zamieszkała  

w  gminie  na  obszarze  której  jest  położona  jedna z  nieruchomości  rolnych  wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rolnego i  prowadząca  przez ten  okres 

osobiście gospodarstwo. 

 W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby,  które  spełniają  warunki  określone  w  art.6 ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003r  o  kształtowaniu  ustroju  

rolnego (t.j. Dz. U  z  2019 r poz.1405 z późn.zm) oraz  przedłożą  Komisji  Przetargowej  przed  przeprowadzeniem  przetargu dokumenty potwierdzające  

spełnienie  warunków  do  nabycia  nieruchomości  rolnej, o  której  mowa w art.7 cytowanej  wyżej  ustawy tj: 

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i jego okresie, jako dowód potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego na 

terenie    konkretnej gminy  przez wymagany okres, 

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości 

wchodzących  w  skład gospodarstwa,  

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, 

- kserokopię dyplomu(studia także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej) przedstawiając 

jednocześnie   oryginał do wglądu, 

- dowód wniesienia wadium, 

Oświadczenia o których mowa wyżej winny zawierać klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

W przypadku osób fizycznych-osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem   osobistym lub reprezentowane przez pełnomocnika na  podstawie 

pełnomocnictwa. 

W przypadku małżonków stawiennictwo obojga lub jednego z nich  posiadającego pełnomocnictwo (zgodę)  współmałżonka na nabycie nieruchomości i 

zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.  

W przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z rejestru sądowego(datowanego w okresie   nie dłuższym niż 3 miesiące przed przetargiem),   właściwych  

notarialnych pełnomocnictw,   dowodów osobistych osób reprezentujących podmiot. 

- w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw  członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego –przyrzeczenia  

   zezwolenia na    nabycie nieruchomości(promesy).  



Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 25 października  2021 r. (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) przelewem bankowym środków 

pieniężnych na rachunek Urzędu  Miejskiego  w Połczynie-Zdroju PKO BP SA Oddział I w Połczynie Zdroju nr 77 1020 2847 0000 1702 0009 6693. Za datę 

wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.   

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu w określonym w ogłoszeniu terminie. 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, 

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  Wadium stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy notarialnej. Odstąpienie 

oferenta, który przetarg wygra od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz organizatora przetargu.  

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że nie może być niższe od kwoty  podanej w tabeli 9. 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Protokóły  z przetargów będą podstawą do 

zawarcia umów notarialnych. Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty wieczysto-sądowe oraz koszty okazania granic  nieruchomości ponosi nabywca. 

 

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego  Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, pokój nr 206,  

tel. (0-94) 36-66-126  

 

Połczyn-Zdrój dnia 13-09-2021 r. 

 
Sporządził 

Adam Korszyłowski 

  

 

 

z up. BURMISTRZA 

 

Emilia Mazur 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
 

 

 
 


