
 

Wykaz  

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
 

I 

STAROSTA  KĘPIŃSKI 

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, oznaczonej jako działka nr 365/5, położonej w Mroczeniu gmina Baranów,  

przeznaczonej  do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego ograniczonego.   
 

1.Położenie nieruchomości: Mroczeń,  gmina Baranów 

 

2.Nr  ewidencyjny nieruchomości  -   działka  nr  365/5 

 

3.Powierzchnia  działki  w  metrach kwadratowych :   1232 m2 

 

4.Nr księgi wieczystej   -    KZ1E/00059909/2 

 

5.Opis nieruchomości: działka położona w Mroczeniu gmina Baranów,  jest fragmentem rowu 

biegnącego od drogi krajowej nr 11 przez łąki w kierunku ul. Lisiny w Baranowie. Jest granicą 

pomiędzy gruntami Baranowa i Mroczenia. 
  
6.Przeznaczenie w aktualnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego część wsi Baranów i Mroczeń, zatwierdzonego uchwałą nr V/29/2015 Rady 

Gminy w Baranowie z dnia 18 lutego 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 marca 2015 r. 

poz. 1608) – 6WS, 7WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych,  

                       4KDD - tereny dróg publicznych. 
 

7.Forma sprzedaży:  sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego,  

   ograniczenie możliwości zbycia na rzecz osób będących właścicielami nieruchomości   

   sąsiednich dz. nr 839/2, 838/1, 836, 1128 w Baranowie i 316, 317, 318,  319/2 w Mroczeniu. 

 

8.Cena wywoławcza:  11.600,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset złotych  00/100). 

 

II 

Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie przy 

ul.  Kościuszki nr 5  i  przy ul. Staszica nr 12 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranów  

-  w okresie od  28 kwietnia 2016 roku – do 19 maja 2016  roku.  

 

III 

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w 

prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiatkepno.pl  

 

IV 

W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 28 kwietnia 2016 r.  do dnia 

09 czerwca 2016 r. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1  pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 roku,  o gospodarce 

nieruchomościami (tj.: Dz. U. z  2015 poz. 1774 ze zm.) mają prawo złożenia wniosku.  

Termin złożenia wniosku upływa z dniem 09 czerwca 2016 roku. 

          STAROSTA KĘPIŃSKI 

                                                                                 Witold Jankowski                                 

http://www.bip.powiatkepno.pl/

