
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 , poz. 518 ) Burmistrz Trzcianki 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży

lp obręb Arkusz  
mapy

Działka 
numer

Klasa 
gruntu

powierzchni KW Wartość 
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości Forma 
zbycia 

nieruchomoś
ci

1 Trzcianka
ul. 

Sikorskiego

31 2251/15 Bi 970m² PO1T/000
08909/1 

37.450zł Brak planu
studium: teren zabudowy 
produkcyjnej, składów i 

magazynów, teren usług ( ozn. 
PU,U)

Art. 209a 
ust.1 ugn

2 Trzcianka
ul. 

Sikorskiego

28 2137/3 Bi 29m² PO1T/000
09808/4

2.900,00zł + 23 
%podatku vat

+ koszty 
przygotowania 
nieruchomości 
do sprzedaży-

1.144,00zł

Brak planu
studium: teren zabudowy 

mieszkaniowej i  garażowej

Przetarg 
ustny 

nieograniczo
ny

3 Trzcianka
ul. 

Sikorskiego

28 2137/4 Bi 27 m² PO1T/000
09808/4

2.700,00zł + 23 
%podatku vat

+ koszty 
przygotowania 
nieruchomości 
do sprzedaży-

1.144,00zł

Brak planu
studium: teren zabudowy 

mieszkaniowej i  garażowej

Przetarg 
ustny 

nieograniczo
ny

4 Trzcianka
ul. 

Sikorskiego

28 2137/5 Bi 28m² PO1T/000
09808/4

2.700,00zł + 23 
%podatku vat

+ koszty 
przygotowania 

Brak planu
studium: teren zabudowy 

mieszkaniowej i  garażowej

Przetarg 
ustny 

nieograniczo
ny



nieruchomości 
do sprzedaży-

1.144,00zł

5 Trzcianka
ul. 

Sikorskiego

28 2137/6 Bi 26 Po1T/000
09808/4

1.750,00zł + 23 
%podatku vat

+ koszty 
przygotowania 
nieruchomości 
do sprzedaży-

1.144,00zł

Brak planu
studium: teren zabudowy 

mieszkaniowej i  garażowej

Przetarg 
ustny 

nieograniczo
ny

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym pierwszeństwo w  ich 
nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216A, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o  nabycie przed upływem 
terminu określonego w wykazie, o którym mowa  w art. 35 ust.1: termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
obwieszczenia;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego 
spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być 
krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  16 
czerwca  2014r.

                                                                                           
                   
                                                                                                                                                      BURMISTRZ TRZCIANKI
                                                      
                                                                                                                                                     (-) Krzysztof Czarnecki

Trzcianka, dnia   5 maja  2014 r.

  


