
         

Zarządzenie nr 42/2020 

Starosty Jarocińskiego 

z dnia 06 maja 2020r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych 

w  Jarocinie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

 

  

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  w związku z art. 11 ust. 2, art. 32 ust. 1a i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.)                       

oraz Zarządzenia nr 165/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie 

sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości 

położonej w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 

wieczystego „Dino Polska” S.A. z siedzibą w Krotoszynie, nieruchomości położone w Jarocinie, 

oznaczone w ewidencji gruntów na arkuszu mapy 19 jako działka nr 1054/4 o pow. 0.2083 ha                     

i działka nr 1054/10 o pow. 0.0175 ha, zapisane w księdze wieczystej KZ1J/00037577/0 na rzecz 

Skarbu Państwa, szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1. 

 

       2.  Wykaz podlega: 

a)  wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie                          

Al. Niepodległości 10-12; 

b) Zamieszczeniu na okres 21 dni na stronie internetowej Starostwa Powiatowego            

w Jarocinie: https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/; 

c) przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu, w celu jego wywieszenia na okres                 

21 dni na stronie podmiotowej Wojewody Wielkopolskiego w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 

  3. Ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej                                                                                                

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu  obejmującym co najmniej powiat 

jarociński. 

 

            §3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji                                       

i  Gospodarki Nieruchomościami. 

 

§ 4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

           
 

 

 



               Załącznik 

          do Zarządzenia Nr 42/2020 

Starosty Jarocińskiego  

 z dnia 06 maja 2020r. 

 

OGŁOSZENIE 

z dnia 06 maja 2020r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych 

w  Jarocinie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

 

I 

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Starosta 

Jarociński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                                   

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r.  poz. 65 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

 

II 

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w okresie od 11 maja 2020r. do dnia 01 czerwca 2020r. 

Numer 

działki 

Powierzchnia 

gruntu w m2 Położenie 

Oznaczenie                

w księdze 

wieczystej Opis nieruchomości 

Cena  netto 

nieruchomości  

Podatek 

VAT  

cena brutto 

nieruchomości 

1054/4 0.2083 Jarocin 

KZ1J/00037577/0 

Nieruchomość gruntowa 

położona w Jarocinie 

przy ul. Wojska 

Polskiego, w centralnej 

strefie miasta, w 

odległości ok. 800 m od 

rynku. Bezpośrednie 

sąsiedztwo stanowią: 

budynki handlowe, 

firmy, restauracja, a 

także zabudowa 

mieszkaniowa. 

Nieruchomości cechują 

się płaskim 

ukształtowaniem terenu 

o nieregularnym 

kształcie. 360 200,00 zł zw 360 200.00 zł 1054/10 0.0175 Jarocin 


