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OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

14 listopada 2014 R., od godz. 10.00

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI

Lp.
Działka

nr
Powierzchnia

Użytek
Obręb

Ark.
mapy

KSIĘGA WIECZYSTA
CENA

WYWOŁAWCZA
WADIUM

1 123/4 0,1944 ha (B) Biernatowo 2 PO1T/00010024/4 32.297,60 zł 6.460,00 zł
Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium teren przeznaczony pod teren wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej, znajdujący się w granicach 
obszaru chronionego krajobrazu oraz na obszarze ochrony układu urbanistycznego i zabudowy zabytkowej. Nieruchomość niezabudowana. 
Dział III i IV KW PO1T/00010024/4 nie wykazują żadnych obciążeń.

2 492 0,0900 ha (RVI) Przyłęki 2 PO1T/00010025/1 12.552,20 2.510,00 zł
Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium teren przewidziany pod teren zurbanizowany. Nieruchomość niezabudowana. Dział III i IV KW 
PO1T/00010025/1 nie wykazują żadnych obciążeń. 

3 490/1 0,1285 ha (B) Przyłęki 2 PO1T/00010025/1 19.717,60 zł 3.940,00 zł
Brak planu miejscowego, zgodnie ze studium teren przewidziany pod teren zurbanizowany. Nieruchomość niezabudowana. Istnieje możliwość
wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (przy spełnieniu 
określonych warunków, wynikających z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Dział
III i IV KW PO1T/00010025/1 nie wykazują żadnych obciążeń.

4 225/68 0,1514 ha 
(RVI, ŁV)

Straduń 2 PO1T/00009851/0 40.500,95 zł 8.100,00 zł

Zgodnie z planem miejscowym teren przeznaczony pod teren zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej o minimalnej powierzchni działki 1200 
m2. Nieruchomość niezabudowana. Dział III i IV KW PO1T/00009851/0 nie wykazują żadnych obciążeń.
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1. Ogłoszenie  o przetargu  zostaje  podane na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Miejskiego  Trzcianki,  na stronie internetowej:  www.trzcianka.pl w zakładce  „oferty
inwestycyjne”,  www.bip.trzcianka.pl w zakładce „przetargi - nieruchomości”, na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Trzcianka oraz na tablicach ogłoszeniowych
sołectw, na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość.

2. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. nr 114, oraz pod nr telefonu 67 352 73 66 lub
67 352 73 27.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36
1240 3741 1111 0000 4456 5295 lub gotówką do kasy urzędu miasta, najpóźniej do dnia 10 listopada 2014 r. Dniem wniesienia wadium
jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka.

4. Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu
w celu  zakupu nieruchomości  lub  oświadczenie,  że  nieruchomość  będzie  nabywana  do majątku  odrębnego,  a podmioty inne  niż  osoby fizyczne  dodatkowo wyciąg
z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5. 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 zawiadomiony o miejscu  i  terminie zawarcia  umowy notarialnej.  Skutkiem
uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium. 

6. Nabywca  nieruchomości  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. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 70/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów
na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka, dostępnym na na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl,
w zakładce  „Zarządzenia Burmistrza”,  lub w siedzibie Urzędu Miejskiego  Trzcianki,  pok.  nr  114, oraz wypełnić  formularz  udziału w przetargu  dostępny na stronie
internetowej: www.bip.trzcianka.pl, w zakładce „Druki do pobrania” lub w siedzibie Urzędu Miasta Trzcianki, pokój nr 114.

8. Termin wywieszenia ogłoszenia od 10 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r.

Burmistrz Trzcianki
/ - / Krzysztof Czarnecki
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