
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. nr 102 z dnia 11 czerwca 2010 r. poz. 651 ) 
Burmistrz Borku Wlkp. podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży 
następujące nieruchomości: 
I. Położona w Borku Wlkp. przy ul. Mickiewicza
Dane o nieruchomości:
- nieruchomość niezabudowana 
- nr ewidencyjny działki – 139/4 o pow. 0,1235 ha ,  zapisanej w  księdze wieczystej nr 3802 
- plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, w planie tym działka ta 
przeznaczona była w części pod tereny budownictwa rodzinnego o niskiej intensywności 
zabudowy, a w części pod tereny upraw rolnych – uprawy polowe, w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta jest położona w strukturze 
przekształceń i intensyfikacji systemu osadniczego       
- wartość nieruchomości : 37.300,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego
2. Położone w Zalesiu
Dane o nieruchomościach:
1. Nieruchomość niezabudowana
- nr ewidencyjny działki  - 173 o powierzchni 202 m 2, zapisana w księdze wieczystej nr 
PO1Y/00023875/1,
- plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, jednakże w planie tym działka 
ta przeznaczona była pod rejon zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem tworzenia nowych 
zagród i zabudowy jednorodzinnej
- wartość nieruchomości – 1.300,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana na uzupełnienie działki budowlanej.
2. Nieruchomość niezabudowana 
- nr ewidencyjny działki – 172 o powierzchni 194 m 2, zapisana w księdze wieczystej nr 
PO1Y/00023875/1
- plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, jednakże w planie tym działka 
ta przeznaczona była pod rejon zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem tworzenia nowych 
zagród i zabudowy jednorodzinnej
- wartość nieruchomości – 1.250,00 zł 
- nieruchomość zostanie sprzedana na uzupełnienie działki budowlanej
3. Nieruchomość niezabudowana
- nr ewidencyjny działki 226/13 o powierzchni 177 m 2, zapisana w księdze wieczystej nr 
PO1Y/00023875/1
- plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, jednakże w planie tym działka 
ta przeznaczona była pod rejon zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem tworzenia nowych 
zagród i zabudowy jednorodzinnej
- wartość nieruchomości – 1.100,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana na uzupełnienie działki budowlanej
                                                                                                                               
4. Nieruchomość niezabudowana
- nr ewidencyjny działki 226/12 o powierzchni 437 m 2, zapisana w księdze wieczystej nr 
PO1Y/00023875/1
- plan zagospodarowania przestrzennego utracił swą ważność, jednakże w planie tym działka 
ta przeznaczona była pod rejon zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem tworzenia nowych 
zagród i zabudowy jednorodzinnej



- wartość nieruchomości – 2.800,00 zł.
- nieruchomość zostanie sprzedana na uzupełnienie działki budowlanej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni licząc od dnia 
wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.
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