
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2014 , poz. 518) Burmistrz Trzcianki podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy na okres do 10 lat.
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Brak planu miejscowego, 
Studium-  ZP, US, ZP usługi sportu, 
turystyki, zieleń parkowa.
Plac pod działalność gastronomiczną:

• przyczepę gastronomiczną należy
usytuować w odłegłości min. 4 
m. od granicy z istniejacym 
parkingiem oraz zgodnie z 
przepuisami prawa budowlanego 
( Dz.U.z 2013r. Poz. 1409 ze zm)

• elewacja przyczepy 
gastronomicznej winna 
charakteryzować się wysokimi 
walorami  architektonicznymi, 
wysokość max. 2,80

• wskazane jest uzgodnienie 
lokalizacji oraz projekru elewacji
ww obiektu  z Referatem 
Gospodarki Przestrzennej i 

   6,93zł+
podatek vat

w wysokości
23%

Przetarg ustny
nieograniczony



Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miejskiego Trzcianki

2 Trzcianka 11
565/3

Część działki
o powierzchi

32m²

B Brak planu miejscowego,  teren 
zabudowy mieszkaniowej  
wielorodzinnej-  parking 

1,60zł
+ podatek vat
w wysokości

23%

Przetarg ustny
nieograniczony

3 Trzcianka 20 1384 Część działki
o powierzchni 

0,0160ha

ŁV
RV

Brak planu miejscowego;  teren 
ogródków przydomowych

5,50zł
miesięcznie
za 160m²

Przetarg ustny
nieograniczony

4 Trzcianka 20 1384 Część działki
o powierzchni

0,0154 ha

ŁV
RV

Brak planu miejscowego;  teren 
ogródków przydomowych

5,50zł
miesięcznie
za 154m²

Przetarg ustny
nieograniczony

5 Trzcianka 20 1384 Część działki
o powierzchni

0,0060 ha

ŁV
RV

Brak planu miejscowego;  teren 
ogródków przydomowych 2,75zł

miesięcznie
za 60m²

Przetarg ustny
nieograniczony

6 Trzcianka 20 513 Część działki
o powierzchni

0,0320 ha

ŁV
RV

Brak planu miejscowego;  teren 
ogródków przydomowych 11,00zł

miesięcznie
za 320m²

Przetarg ustny
nieograniczony

7 Trzcianka 20 513 Część działki
o powierzchni

0,0152ha

ŁV
RV

Brak planu miejscowego;  teren 
ogródków przydomowych 5, 50zł

miesięcznie
za 152m²

Przetarg ustny
nieograniczony

8 Trzcianka 20 1383 Część działki
o powierzchni 

0,0132 ha

ŁV
RV

Brak planu miejscowego;  teren 
ogródków przydomowych 5, 50zł

miesięcznie
za 152m²

Przetarg ustny
nieograniczony

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym lub 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 
obwieszczenia;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. 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.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  3 
kwietnia   2015r.

                                                                                           
                   
                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ TRZCIANKI
                                                      
      Trzcianka,    2015-02-20                                                                                                                                              (-) Krzysztof Czarnecki

 


