
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022r. poz. 1846 i 2185) informuje, 

że przeznacza do sprzedaży niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Borne Sulinowo. 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość 

lokalowa  nr 24/6 położona na działce  nr 11/13, obręb Silnowo, miejscowość Silnowo, nr KW 

KO1I/00024849/9. 

Powierzchnia nieruchomości: Powierzchnia użytkowa lokalu – 164,27 m2  .  Do lokalu przynależą  

cztery piwnice o powierzchni użytkowej 62,90 m2 . Łączna powierzchnia użytkowa lokalu 

niemieszkalnego nr 24/6 wynosi – 227,17 m2 . Udział lokalu niemieszkalnego nr 24/6 w 

nieruchomości wspólnej wynosi 1 460/10 000  o powierzchni całkowitej 0,1433 ha. 

Opis nieruchomości: Lokal nr 24/6 położony jest na parterze budynku wielofunkcyjnego, 

dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, z poddaszem mieszkalnym i strychem 

użytkowym. Aktualnie w budynku znajdują się lokale mieszkalne i dwa lokale użytkowe. Budynek 

wzniesiony w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej. Fundamenty i ściany piwnic 

murowane z kamienia polnego łupanego na zaprawie cementowej i z cegły ceramicznej pełnej. Ściany 

zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. Strop nad piwnicą żelbetonowy, odcinkowy, nad 

parterem i poddaszem konstrukcji drewnianej ze ślepym pułapem. Dach dwuspadowy, konstrukcji 

drewnianej, kryty blachą stalową powlekaną. Lokal  wyposażony jest w instalacje: wodno-

kanalizacyjną z sieci wiejskiej, elektryczną, grzewczą- instalacja bez pieca. Stan techniczny budynku i 

lokalu określono jako średni. W lokalu należy wykonać remont. Nieruchomość lokalowa położona w 

Silnowie  na terenie  działki nr 11/13. Nieruchomość obciążona aktualną umową dzierżawy do 

30.06.2024r. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo uchwalonym Uchwałą Nr XIV/150/2015 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 roku teren oznaczony jest symbolem: 

2U- tereny zabudowy usługowej. 

Forma sprzedaży: Przetarg ustny nieograniczony. 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Proponuję się do 5-ciu lat od podpisania aktu 

notarialnego. 

Cena nieruchomości: Wartość lokalu użytkowego 87.400,00 zł, kwota zwolniona z podatku  VAT. 

Termin wnoszenia opłat: Przed zawarciem aktu notarialnego.  



Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 

art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej wymienionej ustawy winni w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia 

wykazu tj. do dnia 2 stycznia 2023 roku, złożyć do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Alei 

Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo wniosek o nabycie nieruchomości. 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, umieszczenie w internecie na 

stronie: www.bornesulinowo.pl i BIP na okres 21 dni tj. od dnia 21 listopada 2022 roku do dnia 12 

grudnia 2022 roku. 

Szczegółowych informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie tutejszego 

Urzędu, w pokoju nr 9 lub 10 oraz pod numerami tel. (094)37-34-151 lub (094)37-34-120. 


