
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7,  64 -980 Trzcianka

ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Trzcianka oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
723/4,  724/6,  725/2,  726/4,  727/4,   o  łącznej  powierzchni  0,1417  ha, 
zapisanej  w  księdze  wieczystej  PO1T/00014869/7  Sądu  Rejonowego 
w Trzciance, położonej w Trzciance przy ul.  Kopernika.  
Dział III i IV KW PO1T/00014869/7 nie wykazują żadnych obciążeń.
Na działkach o nr ewiden. 725/2, 726/4 i 727/4 znajdują się sieci kanalizacji 
sanitarnej  i  telefoniczne  linie  kablowe.  W  związku  z  powyższym  na  w/w 
działkach  zostanie  ustanowiona  bezpłatna  ,  na  czas  nieoznaczony, 
służebność przesyłu 
Nieruchomość jest położona na terenie na którym nie obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie  z  art.  61.1.  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z dnia 12.06.2012r., poz. 647 ) 
dla ww. działek istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy na 
zabudowę usługową. 
Nabywca zobowiązany jest  do realizacji  na własny koszt  niezbędnego dla 
zamierzonej  inwestycji  uzbrojenia  technicznego.  W  przypadku  kolizji 
projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je 
we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt,  po  dokonaniu  przewidzianych 
prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
 
Cena  wywoławcza   -  239.473  zł   netto  (słownie:  dwieście  trzydzieści 
dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy  )
Do  ceny  wynegocjowanej  w  przetargu  zostanie  doliczony  vat  w 
wysokości 23%
Przetarg  odbędzie  się  dnia  14  grudnia   2012r.  o  godz.  12.00  w  sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 
47.894 zł  na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/Oddział Trzcianka 
36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia  11 grudnia 2012r. 
Dniem wniesienia  wadium jest  dzień  wpływu wadium na rachunek Gminy 
Trzcianka.
Wniesienie  wadium  przez  uczestnika  przetargu  jest  równoznaczne 
z  potwierdzeniem  przez  niego  faktu  zapoznania  się  z  możliwościami 
zagospodarowania nieruchomości i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Wadium 
wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na 
poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  zostanie 
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz  Trzcianki  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu 
w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.


