
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7

ogłasza II przetarg ustny ograniczony :
do  osób  fizycznych  i  prawnych  posiadających  uprawnienia  do 
prowadzenia  działalności gospodarczej związanej z dystrybucją energii 
elektrycznej,  na  sprzedaż  działki  o  nr  ewiden.  1731/5  o  powierzchni 
0,0020 ha, położonej w Trzciance na os. S. Poniatowskiego,  zapisanej 
w księdze wieczystej PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego w Trzciance. 
Dział  III  i  IV Księgi  wieczystej  nie  wykazuje obciążeń .  Zgodnie ze 
zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Trzcianki w rejonie ul. Fałata, Witosa, Wieleńskiej i Gorzowskiej, 
uchwaloną przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr XII/137/99 z dnia 
26.08.1999r.  ogłoszoną   w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Wielkopolskiego Nr  79  z  dnia  10.11.1999r.,  poz.  1522 działka  o  nr 
ewiden.  1731/5  połozona  w  Trzciance   na  os.  S.  Poniatowskiego, 
oznaczona  symbolem  2EE,  przeznaczona  jest  pod  teren  urządzeń 
elektroenergetyki.                        
Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi    2.600zł netto.

Do ceny wynegocjowanej w przetargu  zostanie doliczony vat w wysokości 23 %.
I przetarg odbył się 20 marca 2013 r.
Przetarg odbędzie się  19 czerwca  2013. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłata wadium w wysokości 20% ceny 
wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego Trzcianki  Bank PEKAO S.A. I/oddział 
Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 17 czerwca 
2013r.   Do dnia przetargu do godz. 10.30 należy przedłożyć dokumenty 
potwierdzające  spełnienie warunków przystąpienia do  przetargu.
Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży. Najpóżniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o 
miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Trzcianki zastega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku 
wystapienia uzasadninej przyczyny.



INFORMACJA

Na podstwie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Burmistrz 
Trzcianki informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki 
dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  Wykaz 
dostępny do dnia 5 czerwca 2013r.

Burmistrz Trzcianki
(-) Krzysztof Czarnecki


