
BURMISTRZ TRZCIANKI
ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomosci 

Opis nieruchomości Przeznacenie 
nieruchomości i 
sposób jej 
zagospodarowania

Cena wywoławcza 
do rokowań

Zaliczka na poczet 
rokowań

Trzcianka,
ul. Za Jeziorem

Działka nr 124/10
bedąca w 
użytkowaniu 
wieczystym – 
właściciel Skarb 
Państwa
( ark. 44)
księga wieczysta 
PO1T/00008514/9

0,9991 ha Budynek noclegowni- 
724,10m², budynek 
stołówki -263,70m², 
budynek kempingowy-
96m²

Dla ww 
nieruchomości brak 
planu 
zagospodarowania 
przestrzennego;
w studium: UT 
tereny usług 
turystyki, obszar 
chronionego 
krajobrazu;
nieruchomość 
znajduje się w 
granicach 
przystapienia do 
opracowania mpzg

400.000,00 zł 40.000,00zł

Rokowania odbędą się  28 maja 2014r.. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 – sala sesyjna -I pietro.

Przetargi odbyły się  19 sierpnia  2013r. i  10 grudnia 2013r., przetargi zakończyły sie wynikiem negatywnym., rokowania obyły się 19 marca 2014r. - brak oferenta
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. W dziale IV KW wpisana jest hipoteka w wysokości 450,00zł na 
rzecz Głównego Komitetu Turystyki.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest  wpłacenie zaliczki w pieniądzu ( PLN) w wysokości  40.000,00zł  na konto Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I Oddział Trzcianka     
36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia   23 maja  2014r.  Dniem wnisienia zaliczki jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Trzcianka.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach  należy składać w Informacji Urzędu Miejskiego Trzcianki  lub przesłać w zamkniętych kopertach do dnia  23 maja  2014r. z oznaczeniem 



"ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIEUCHOMOŚCI przy ul.  Za Jeziorem 1  w Trzciance- nie otwierać "

Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę i sposób jej zapłaty, 
proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku.


