
                                                                             
BURMISTRZ TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7
OGŁASZA

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Trzcianka

1. działki ozn. nr ewiden. 2128/37 o powierzchni 0,0021, położonej 
w Trzciance przy ul. Sikorskiego,  oznaczonej numerem porządkowym  5, 
przeznaczonej pod budowę garażu,  zapisanej w księdze wieczystej 
PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego   w Trzciance. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -  2.640 zł

2. działki ozn. nr ewiden. 2128/38 o powierzchni 0,0021, położonej 
w Trzciance przy ul. Sikorskiego,  oznaczonej numerem porządkowym  6, 
przeznaczonej pod budowę garażu,  zapisanej w księdze wieczystej 
PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego   w Trzciance. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -  2.640 zł

3. działki ozn. nr ewiden. 2128/39 o powierzchni 0,0021, położonej 
w Trzciance przy ul. Sikorskiego,  oznaczonej numerem porządkowym  7, 
przeznaczonej pod budowę garażu,  zapisanej w księdze wieczystej 
PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego   w Trzciance. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -  2.640 zł

4. działki ozn. nr ewiden. 2128/40 o powierzchni 0,0021, położonej 
w Trzciance przy ul. Sikorskiego,  oznaczonej numerem porządkowym  8, 
przeznaczonej pod budowę garażu,  zapisanej w księdze wieczystej 
PO1T/00009808/4 Sądu Rejonowego   w Trzciance. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -  2.640 zł;

Dla  ww. nieruchomości   istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach 
zabudowy pod budowę garażu.
Do ceny wynegocjowanej w przetargu pkt 1 - 4 doliczony zostanie podatek VAT 
w wysokości 23%.
Osoba wygrywająca przetarg   zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Gminy 
Trzcianka zgodnie z  § 9 ust. 1 Uchwałą Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 24 września 2009r. kwoty  707,25zł - za przygotowanie nieruchomości do 
sprzedaży.
Nieruchomości  są  wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. 
Sprzedaż jej odbędzie się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i nadziemnego terenu. 

Przetarg odbędzie się       17 grudnia   2012r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Trzcianki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu 



w wysokości  20%  ceny wywoławczej nieruchomości na konto Gminy Trzcianka- 
Bank PEKAO S.A. I/O Trzcianka 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295 najpóźniej 
do dnia   14 grudnia 2012r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na 
rachunek Gminy Trzcianka.
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży, a w przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia przez tę osobę do 
zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym osobom 
wadium zwraca się.
Najpóźniej w ciągu 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.




