
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ 
GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

30 września 2015 r., od godz. 12:00

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKA, SALA NR 16

Lp.
Działka 

nr
Powierzchnia/

Użytek
Obręb Ark. mapy

KSIĘGA 
WIECZYSTA

CENA WYWOŁAWCZA WADIUM

1.

309/24 0,0694 ha (RVI)
Trzcianka, 

ul. Mieszka I
8 PO1T/00009808/4 31.596,24 zł brutto 6.320,00 zł

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Trzcianki uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr  
LVIII/399/1998 z dnia  12 marca  1998 r.  działka przeznaczona jest  pod teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  z możliwością  prowadzenia 
usługowej działalności gospodarczej Dział III i IV KW PO1T/00009808/4 nie wykazują żadnych obciążeń.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 
GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

30 września 2015 r., od godz. 12:00
 URZĄD MIEJSKI TRZCIANKA, SALA NR 16

Lp.
Działka 

nr
Powierzchnia/

Użytek
Obręb Ark. mapy

KSIĘGA 
WIECZYSTA

CENA WYWOŁAWCZA WADIUM

1.

309/26, 
309/14

0,1147 ha (RVI)
Trzcianka, 

ul. Mieszka I
8 PO1T/00009808/4 44.169,30 zł brutto 8.830,00 zł

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Trzcianki uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr  
LVIII/399/1998 z  dnia  12  marca  1998 r.  działka  przeznaczona  jest  pod teren  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  możliwością  prowadzenia 
usługowej działalności gospodarczej Dział III i IV KW PO1T/00009808/4 nie wykazują żadnych obciążeń.

2.

313/5 0,0997 ha (RVI)
Trzcianka, 

ul. Dąbrówki
9 PO1T/00009808/4 58.770,00 zł brutto 11.750,00 zł

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Trzcianki uchwalonym przez Radę Miejską Trzcianki uchwałą Nr  
XXV/181/2004 z dnia 29 lipca 2004 r. działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dział III i IV KW PO1T/00009808/4 
nie wykazują żadnych obciążeń.
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1. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, na stronie internetowej: www.trzcianka.pl     w zakładce 
„gospodarka i inwestycje/zamówienia publiczne/nieruchomości przeznaczone do sprzedaży”, www.bip.trzcianka.pl w zakładce „przetargi - nieruchomości”, 
na tablicach ogłoszeniowych sołectw, na terenie których znajduje się zbywana nieruchomość.

2. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. nr 114, oraz pod nr telefonu 
67 352 73 66 lub 67 352 73 27.

3. 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 gotówką do kasy urzędu miasta,  najpóźniej do dnia 25 września 2015 r. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu 
wadium na rachunek Gminy Trzcianka.

4. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Osoby, które mają zobowiązania wobec  
Gminy Trzcianka nie będą zakwalifikowane do przetargu mimo wpłaconego wadium. 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  do  majątku  odrębnego,  a podmioty  inne  niż  osoby  fizyczne  dodatkowo  wyciąg  z właściwego  rejestru  oraz 
pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Osoby przystępujące do przetargu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.z 2014 r.poz.1182 ze zm.). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż  
jeden uczestnik zaoferuje  co najmniej  jedno postąpienie  powyżej  ceny wywoławczej.  O wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy przetargu,  z tym  
że minimalne postąpienie wynosi 1% wartości nieruchomości. 

5. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z 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 zawiadomiony o miejscu i  terminie 
zawarcia umowy notarialnej. Skutkiem uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie jest utrata wpłaconego wadium.  
Koszty umowy notarialnej oraz koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

6. 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. 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. 

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się  z  Zarządzeniem Nr 70/13 Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  14 maja  2013 r.  w sprawie ustalenia  
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie  wieczyste  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Trzcianka,  dostępnym na na  
stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl, w zakładce „Zarządzenia Burmistrza”, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, pok. nr 114, oraz wypełnić  
formularz udziału w przetargu dostępny na stronie internetowej:  www.bip.trzcianka.pl, w zakładce „Druki do pobrania” lub w siedzibie Urzędu Miasta 
Trzcianki, pokój nr 114.

8. Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn. 
9. Termin wywieszenia ogłoszenia od 28 sierpnia 2015 r. do 30 września 2015 r.

Burmistrz Trzcianki
/ - / Krzysztof Czarnecki

2/2 Ogłoszenie o przetargu 30 września 2015 r.

http://www.trzcianka.pl/
http://www.bip.trzcianka.pl/
http://www.bip.trzcianka.pl/
http://www.bip.trzcianka.pl/

