
ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2022

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 18 stycznia 2022 roku

w  sprawie  ogłoszenia  I  przetargu  ustnego  ograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości 

położonej w Kosztowie

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38,

art.  40  ust.  1  pkt  2,  ust.  2a  i  ust.  3  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz 1899 ze zm.), art. 37a i 37b ustawy z dnia 28 września 

1991 roku o lasach  (Dz. U. 2021, poz. 1275 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz.  U z 2021r.,  poz.  2213, t.j.)  oraz uchwały Nr XXIII/177/08 Rady Miejskiej

w  Wyrzysku  z  dnia  29  sierpnia  2008  roku  w sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania, 

obciążania,  wydzierżawiania  i  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność  Miasta

i Gminy Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wlkp, nr 169, poz. 2828) zarządzam, co następuje:

§  1.1.  Ogłaszam  I  przetarg  ustny  ograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej

Kosztowie.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Oznaczenie graficzne nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§  2.  Ogłoszenie  o przetargu podaje  się  do publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie

na  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Wyrzysku,  opublikowanie  na  stronie  internetowej 

www.wyrzysk.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§  4.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń …...................................

Zdjęto z tablicy ogłoszeń…………………………………     

http://www.wyrzysk.pl/


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.7.2022
Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2022 roku

OGŁOSZENIE
Burmistrz Wyrzyska

ogłasza I przetarg ustny ograniczony
                                                                                        na sprzedaż nieruchomości położonej w Kosztowie

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lp Położenie
Opis 

nieruchomości
Przeznaczenie Oznaczenie 

według księgi 
wieczystej

Numer
działki

Powierzchnia
[ha]

Cena 
wywoławcza 

[zł]

Termin 
wnoszenia 
wadium

Wysokość 
wadium

 [zł]

Miejsce i czas 
przetargu

1 Obręb 
0012 

Kosztowo

Niezabudowana 
działka rolna

Zgodnie z ustaleniami 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru 
Kosztowo - Południe, 
działka położona jest

w jednostce oznaczonej 
symbolem ZL,

dla której ustalono 
następujące 

przeznaczenie terenu: 
teren lasu

Działka
nr 167/15 

stanowiąca 
nieużytki, 

obręb 
Kosztowo

167/15

 

0,3881 39.000,00 22.02.2022r
.

3.900,00 24.02.2022r.

Urząd Miejski
w Wyrzysku 
ul. Bydgoska 
29 – sala nr 9

godz. 9.00



I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej  - działka gruntu numer 167/15

o  powierzchni  0,3381  ha,  położonej  w  obrębie  0012  Kosztowo,  gmina  Wyrzysk.  Zgodnie  z  ewidencją 

gruntów i  budynków działka  stanowi  nieużytki.  Działka  jest  niezabudowana.  Posiada  regularny  kształt.  

Teren nierówny, pagórkowaty. 

D  ostęp do drogi publicznej:   działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Z tego powodu, wybraną formą 

przetargu  jest:  przetarg  ustny  ograniczony  dla  właścicieli  nieruchomości  przyległych  do  działki  gruntu 

będącej przedmiotem sprzedaży. 

Działka na całym swoim obszarze porośnięta jest  drzewami oraz krzewami.  W  przypadku konieczności 

usunięcia drzew lub krzewów należy wystąpić do Burmistrza Wyrzyska ze stosownym wnioskiem zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.).

II. Obciążenia nieruchomości: nie występują

III. Zobowiązania, których przedmiotem jest ww. nieruchomość: nie występują

IV. W przetargu mogą brać udział osoby, które: 

1) wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie wskazanym w tabeli na podane poniżej konto (liczy 

się data uznania kwoty przez bank na rachunku gminy):  

Nadnotecki Bank Spółdzielczy:   63 8937 0007 0000 1906 2000 0060. 

2) są właścicielami następujących nieruchomości przyległych:

• nieruchomości oznaczonej nr 8106/1, obręb Kosztowo;

• nieruchomości oznaczonej nr 166/10, obręb Kosztowo,

• nieruchomości oznaczonych nr 167/6 i 167/13, obręb Kosztowo

3) zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu,

4) dostarczą do dnia    22.04.2022r.   do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29 (pokój numer 1 –   

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wyrzysku) w zamkniętej kopercie następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne:  

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,

-kserokopię dokumentu tożsamości,

- pisemne oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,

- aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. III ppkt  2;

2)  osoby  fizyczne  zamierzające  nabyć  nieruchomość  w  związku  z  prowadzoną  działalnością 

gospodarczą: 

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,

- kserokopię dokumentu tożsamości,

- aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

- aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. III ppkt  2;

- oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

3) osoby prawne:

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,



- aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- kserokopię dokumentu tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. III ppkt  2,

- oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

V  .  Przeznaczenie:   Na  dzień  sporządzenia  niniejszego  zarządzenia,  zgodnie  z  ustaleniami  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru Kosztowo - Południe – uchwały nr XLII/418/2021 Rady 

Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada  2021 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r. poz.  9561) działka 

oznaczona numerem ewidencji  gruntów  167/15  w obrębie ewidencyjnym  Kosztowo, w gminie Wyrzysk, 

położona jest w jednostce oznaczonej symbolem ZL, dla której ustalono następujące przeznaczenie terenu: 

tereny  lasu.  Na  terenach  lasów ustala  się  następujące  parametry  i  wskaźniki  kształtowania  zabudowy

oraz zagospodarowania terenu:

1) zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu,  z dopuszczeniem działań pielęgnacyjnych 

zgodnie z planem urządzenia lasu;

2) zalesienia wszystkich wolnych przestrzeni niezalesionych zgodnie z planem urządzenia lasu;

3) zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dostępność komunikacyjną terenu z przyległych terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych.

Z uwagi na fakt, iż jest to nieruchomość leśna  do nabycia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

28 września 1991 roku o lasach. Zgodnie z art. 37a ww. ustawy: 

„W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa 

gruntu:

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub 

3) o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 

19 ust. 3

-  Skarbowi  Państwa,  reprezentowanemu  przez  Lasy  Państwowe,  przysługuje  z  mocy  prawa  prawo 

pierwokupu tego gruntu. 

W  związku  z  powyższym,  o  treści  warunkowej  umowy  sprzedaży,  notariusz  niezwłocznie  zawiadomi 

nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. 

VI. Pozostałe informacje:

1) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 

2)  Jeżeli  uczestnik  jest  reprezentowany  przez  pełnomocnika,  konieczne  jest  przedłożenie  oryginału 

pisemnego  pełnomocnictwa upoważniającego do działania w imieniu i  na rzecz uczestnika na każdym 



etapie postępowania przetargowego.

3)  Zgodnie  z  art.  37  ustawy  z  dnia  25  lutego  1964  roku  Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  (Dz.  U.

z  2020r.,  poz.  1359)  do  dokonania  czynności  prawnej  prowadzącej  do  zbycia,  obciążenia,  odpłatnego 

nabycia lub użytkowania wieczystego wieczystego nieruchomości,  bądź do dokonania czynności  prawnej 

prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna 

jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. 

Wymagana  jest  zatem  obecność  obojga  małżonków  na  przetargu  lub  zwykłe  pełnomocnictwo 

udzielone  przez  nieobecnego  małżonka  do  uczestnictwa  w  przetargu  w  jego  imieniu

oraz składania oświadczeń związanych z przetargiem. 

4)  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia

do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  w  terminie  podanym  w  zawiadomieniu,  organizator  przetargu  może 

odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

5)  O  terminie  zawarcia  umowy  notarialnej  nabywca  zostanie  zawiadomiony  w  terminie  21  dni

od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6) W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym 

Gminy Wyrzysk.

7) Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnych umów sprzedaży. 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku pok. nr 27, telefon: 067 

286-26-40,  286 41-18 lub 286 41 20.



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.7.2022

 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2022 roku

                                Źródło: https://wyrzysk.e-mapa.net/

                                 Źródło: https://sip.gison.pl/wyrzysk

https://wyrzysk.e-mapa.net/


Uzasadnienie 

do zarządzenia Nr 0050.8.2022

Burmistrza Wyrzyska 

z dnia 18 stycznia 2022 roku

w  sprawie  ogłoszenia  I  przetargu  ustnego  ograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości 

położonej w Kosztowie

        Przedmiotowa działka gruntu ze względu na  brak dostępu do drogi publicznej nie spełnia 

wymogów  działki  budowlanej  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021, poz. 741 ze zm.), a tym samym 

nie spełnia wymogów realizacji obiektów budowlanych. Jedynym sposobem zbycia przedmiotowej 

nieruchomości jest jej sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości 

przyległych. 

     Mając  na  uwadze  powyższe  podjęcie  niniejszego  zarządzenia  uważa  się  za  konieczne

i uzasadnione.


