
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lp Obręb
Ark. 
mapy

Działka 
nr

Powierzchnia Użytek
Przeznaczenie wg Planu Miejscowego 

lub zapis w Studium i forma sprzedaży
Cena KW

1 Trzcianka 36 2697/1
2698/1

0,0729 ha
0,0728 ha

B
w 

części 
ułamko

wej 
wynosą

cej 
8/100

Brak planu miejscowego,  teren 
zabudowy mieszkaniowej  
wielorodzinnej- przedmiotem sprzedaży 
jest lokal mieszkalny  położony w 
Trzciance przy ul. Mickiewicza 34/8 o 
powierzchni 39,52m² – sprzedaż na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami ( sprzedaż 
ndla najemcy)

35.720,00 zł PO1T/00011151/0

2 Trzcianka 27 2005/1 0,0224 ha B
w 

części 
ułamko

wej 
wynosz

acej 
174/100

0

Brak planu miejscowego,  teren 
zabudowy mieszkaniowej  
wielorodzinnej- przedmiotem sprzedaży 
jest lokal mieszkalny  położony w 
Trzciance przy ul. Sikorskiego 24/1 o 
powierzchni  64,05m²m² – sprzedaż na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami ( sprzedaż 
dla najemcy)

50.190,00zł PO1T/00011640/5

3 Trzcianka 26 1763 0,1735 ha B
w 

części 
ułamko

wej 
wynosz

acej 

Brak planu miejscowego,  teren 
zabudowy mieszkaniowej  
wielorodzinnej- przedmiotem sprzedaży 
jest lokal mieszkalny  położony w 
Trzciance przy ul. Zeromskiego 24/5 o 
powierzchni  97,11m² – sprzedaż na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami ( sprzedaż 
dla najemcy)

168.700,00zł
minus 

nakłady 
poniesione 

przez 
najemcę

PO1T/00010025/1



Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i 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 wykazu;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. 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 do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 26 maja 2014 r.
Wykaz wywiesza się na 21 dni na tablicy ogłoszeń UMT,
od dnia 14 kwietnia do 05 maja 2014 r.

Burmistrz Trzcianki
/ - / Krzysztof Czarnecki


