
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI

O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DDZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)  
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat

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.

Lp Położenie 
nieruchomości

Pow.(m2) Przeznaczenie Termin 
zagospodarowania

Wysokość czynszu Termin wnoszenia 
opłat

1
Trzcianka

Plac Pocztowy 
Dz. Nr 1173/2

Pomieszczenie o 
pow. 51,82m2

Dzierżawa 
pomieszczenia 
garażowego i 

gospodarczego

Od dnia podpisania 
umowy

156,65zł 
miesięcznie

Czynsz płatny do 
10-go każdego 

miesiąca

2
Trzcianka

Ul. Sikorskiego
Dz. Nr 2014/6

Pomieszczenie o 
pow. 13,00m2

Dzierżawa 
pomieszczenia 

garażowego

Od dnia podpisania 
umowy

80,11zł 
miesięcznie

Czynsz płatny do 
10-go każdego 

miesiąca

3

Trzcianka
Ul. 

Chełmońskiego
Dz. Nr 2114/1

Pomieszczenie o 
pow. 13,50m2

Dzierżawa 
pomieszczenia 

garażowego

Od dnia podpisania 
umowy

83,19zł
miesięcznie

Czynsz płatny do 
10-go każdego 

miesiąca



3) 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 7 marca 2016r.

   Burmistrz Trzcianki

Trzcianka, dnia 22.01.2016r.     (-) Krzysztof Czarnecki


