
  Burmistrz Trzcianki
ogłasza

  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości

lp. Położenie nieruchomości Ozn. Nieruchomości wg 
księgi wieczystej i 

katastru, powierzchnia 
nieruchomości

Opis nieruchomości i sposób ich zagospodarowania Cena wywoławcza brutto Wysokość wadium

1 Trzcianka, 
osiedle 

Poniatowskiego

Księga wieczysta 
PO1T/00009808/4 
działka nr 1521/14 

(ark.mapy 22) o 
powierzchni 

0,0616ha

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Trzcianki 
uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą 

Nr XII/137/99 z dnia 26 sierpnia 1999r.działka 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa 

jednorodzinną

40.860,60zł
brutto

8.172,00zł

4 Trzcianka, 
ul. Mickiewicza 34/2 

Księga wieczysta 
PO1T/00011151/0 
działki nr 2697/1 i 
2698/1 o łącznej 

powierzchni 
0,1457ha w części 

ułamkowej 
wynoszącej 3/100

Lokal mieszkalny o powierzchni 15,75m² 
( 1 pokój z wc ) położony na parterze budynku 

mieszkalnego

13.580,00zł 2.716,00zł

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ  14 stycznia  2016 R. OD GODZ. 12.00 
W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI- UL. GEN.W. SIKOESKIEGO 7 – SALA SESYJNA

odrębnie na każdą nieruchomość wg kolejności podanej w ogłoszeniu

Warunki nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu. Szczegółowe warunki techniczne włączenia 
do sieci technicznego uzbrojenia terenu nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na 
własny koszt. W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów należy zwrócić się do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi



( wycinka we własnym zakresie i na własny koszt). Uporządkowanie terenu we własnym zakresie i na własny koszt.
Gmina Trzcianka nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa 
nabywca.

Warunki udziału w przetargu:
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Osoby, które maja zobowiązania 
wobec Gminy Trzcianka nie będą zakwalifikowane do przetargu mimo wpłaconego wadium.
W celu ustalenia listy uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:

a) osoby fizyczne: dokument tożsamości oraz nr rachunku  bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium.
b) osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą : dokument tożsamości i aktualny 

wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr  rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,

Osoby przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r.o ochronie danych 
osobowych ( j.t. Dz. U.z 2014r.poz.1182 ze zm.)

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.  Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 
Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg i ogłasza osobę, 
która przetarg wygrała. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie wynosi 1% wartości nieruchomości.

Wadium :
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości jak w kolumnie 6 tabeli powyżej na konto Gminy Trzcianka 
nr 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 PEKAO SA najpóźniej do dnia    11 stycznia 2015r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Gminy Trzcianka.

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego 
akceptacja bez zastrzeżeń, jak również potwierdzeniem, iż jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.


