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Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i 

Miasta Odolanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy i Miasta Odolanów przeznaczonej do sprzedaży w drodze I 

przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomości położone są  w miejscowości Raczyce, 

arkusz mapy 1, oznaczone numerami działek :  

 

                                                1201/1  -  o pow. 2,4184 ha 

                                                1202/1  -  o pow. 0,4846 ha 

 

dla  których urządzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KZ1W/00106107/1 

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. Działka oznaczona numerem 1201/1 o 

pow. 2,4184 ha oraz działka 1202/1 o pow. 0,4846 ha,  posiadają kształt dwóch prostokątów, 

od strony północnej częściowo rozdzielone rowem stanowiącym działkę  nr 1178. Działki 

wąskim bokiem przylegają do drogi   nieutwardzonej i działek, które zostały wydzielone na 

poszerzenie drogi, bez infrastruktury technicznej. Dojazd do działek z ul. Krotoszyńskiej 

utwardzonej asfaltem a następnie drogą nieutwardzoną na odcinku około 450 m. Działki są 

niezabudowane. Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, dalej DINOPOL, WOSEBA. 

Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Na dzień przeznaczenia do 

sprzedaży działek 1201/1 i 1202/1  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, który został przyjęty Uchwałą Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 28 marca 2008 r. W planie tym przedmiotowe działki wchodzą w skład jednostki 

bilansowej oznaczonej symbolem planu P1 – pod lokalizację obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów oraz usług rzemiosła.   

 

CENA  nieruchomości   wynosi:   1 400 000,00   zł    (netto) 

słownie : jeden milion czterysta   tysięcy   zł  00/10 0 gr 

Do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu 

sprzedaży.    

Ustala się 6-cio tygodniowy termin /licząc od daty wywieszenia wykazu/ do złożenia wniosku 

przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 

ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w 

Odolanowie ul. Rynek 11.   

Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Odolanowie ul. Rynek 11, na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, w 

prasie lokalnej  oraz w sołectwach. 

Odolanów, dnia  22.11.2021 r.  

 

                                                                                                                    BURMISTRZ 

                                                                                                                   /-/ Marian Janicki 


