
BURMISTRZ TRZCIANKI
OGŁASZA

I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

lp Położenie nieruchomości, oznaczenie 
nieruchomości wg ksiegi wieczystej i 
katastru, powierzchni nieruchomości

Opis nieruchomości, 
przeznaczenie i sposób 

zagospodarowania

Arkusz mapy Cena wywoławcza Wysokość wadium

1. Trzcianka,ul. Gen.W.Sikorskiego
księga wieczysta nr 
PO1T/00009808/4
działka o nr  2120/24 o pow.0,0020ha 

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego;

dla nieruchomości istnieje 
możliwość wydania decyzji o 

warunkach zabudowy garażowej;
 odpłatna służebność dojazdu  do 
nieruchomości przez działki o nr 
2113/2, 2113/3, 2117/3, 2118/3 i 

2123

28 1.530,00zł

( + koszty 
przygotowania 

nieruchomości do 
sprzedaży i 

służebność dojścia i 
dojazdu- - 
1.965,93zł

306,00 zł

2. Trzcianka, ul.Gen. W. Sikorskiego
księga wieczysta nr 
PO1T/00009808/4
działka o nr 2120/25 o powierzchni 
0,0020ha

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego;

dla nieruchomości istnieje 
możliwość wydania decyzji o 

warunkach zabudowy garażowej;
 odpłatna służebność dojazdu  do 
nieruchomości przez działki o nr 
2113/2, 2113/3, 2117/3, 2118/3 , 

2120/23 , 2122

28 1.530,00zł

( + koszty 
przygotowania 

nieruchomości do 
sprzedaży i 

służebność dojścia i 
dojazdu- - 
1.965,93zł

306,00 zł

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Zobowiązania , 
których przedmiotem są nieruchomości-brak.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ  19 października 2015R. OD GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO 
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Warunki:
Uczestnicy  przetargu  obowiązani  są  posiadać  następujące  dokumenty:  tożsamości,  potwierdzenie  wniesienia  wadium, 
zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość 
będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz  
pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy 
Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295  lub w kasie Urzędu Miejskiego 
Trzcianki najpóźniej do dnia  15 października 2015r.  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  możliwościami  zagospodarowania nieruchomości  i  jego akceptacją  bez zastrzeżeń.  Wadium wniesione 
przez osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Najpóźniej w terminie 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie 
zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie 
jest utrata wpłaconego wadium. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do realizacji na własny koszt niezbędnego dla 
zamierzonej  inwestycji  uzbrojenia  technicznego.  W przypadku  kolizji  projektowych  związanych  z  istniejącym 
uzbrojeniem,  nabywca  przeniesie  je  we  własnym zakresie  i  na  własny  koszt,  po  dokonaniu  przewidzianych  prawem 
uzgodnień  i  uzyskaniu  pozwoleń.  Burmistrz  Trzcianki  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  w  przypadku 
wystąpienia uzasadnionych przyczyn.


