
BURMISTRZ TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7, 64 -980 Trzcianka 

OGŁASZA    PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. 4 domków letniskowych, stanowiących własność Gminy Trzcianka, 

posadowionych na działce  nr 128/90 w Trzciance przy jeziorze Sarcz,               
nie związanych trwale z gruntem.  Po zakupie domku letniskowego nabywca 
będzie zobowiązany do jego usunięcia z działki  o nr 128/90,  w terminie 1 
miesiąca od dnia przetargu.         
Cena wywoławcza poszczególnych domków letniskowych wynosi:  

• 1) domek letniskowy nr 1d    8.200,00zł  - wadium 1.600,00zł
• 2) domek letniskowy nr 2d    8.730,00zł  - wadium 1.600,00zł
• 3) domek letniskowy nr 3d    8.730,00zł  - wadium 1.600,00zł
• 4) domek letniskowy nr 4 d   8.730,00zł  - wadium 1.600,00zł 

Opis domku letniskowego poz. 1 – 4  : konstrukcja podłogi z belek 
drewnianych 80x80mm, deska podłogowa gr.20mm.; ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne wykonane z bali gr. 35mm, łączonych na pióro-wpust, 
lakierowanych, ustawionych na podłodze; dach w konstrukcji drewnianej 
płatowej z nabitką z deski profilowanej 20mm, pokryty gontem papowym; 
stolarka drzwiowa drewniana sosnowa;stolarka okienna drewniana z okuciami 
rozwieralnymi i szybami float. Powierzchnia użytkowa domku letniskowego 
wynosi  29m²

      Domki można oglądać w dniu 3 kwietnia 2014r. w godz. 10.00  - 11.00   

   



     2.  Ciągnika rolniczego wraz z przyczepą, własność Gminy Trzcianka:
           dane identyfikacyjne pojazdu:

• ciągnik rolniczy marki URSUS, model pojazdu C 1.6t., rok produkcji 
1978, wersja-360, Nr rejestracyjny PIM 620B. 

• Przyczepa marka AUTOSAN; model pojazdu D-46 5.8-6.2t; wersja 
D46A/4.0, rok produkcji 1991

• Ciągnik rolniczy oraz przyczepa nie posiadają dowodów rejestracyjnych 
(istnieje możliwość wyrobienia nowych dokumentów w Wydziale 
Komunikacji Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego 
Delegatura w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka

           Cena wywoławcza ciągnika z przyczepą wynosi  7.500zł netto
           wadium – 1.500,00zł
Do  ceny wynegocjowanej w przetargu do pkt.  2 zostanie doliczony podatek VAT 
według obowiązujących przepisów.
Przetargi odbędą się w dniu 18 kwietnia 2014r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.
          Wadium  należy wpłacić  konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział 
Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2014 r. 
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 ruchomościami i  jego akceptacją bez zastrzeżeń.

 Wadium wniesione przez osobę ustaloną jako nabywca ruchomości zalicza się 
na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu z Nabywcą ruchomości  zostanie sporządzona umowa sprzedaży. 
 Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku 
wystąpienia uzasadnionych przyczyn.


