
RPI.6840.2015.GK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 , poz. 1774 ze zm.  )
Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży
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Powierzchnia Użytek
Przeznaczenie wg Planu Miejscowego 

lub zapis w Studium i forma 
sprzedaży

Cena KW

1 Trzcianka, 
ul. 

Kościuszki 
7/13

20 1336/1 0,0540ha
w części 

ułamkowej 
wynoszącej 

70/1000

B Brak planu miejscowego, teren 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej- przedmiotem sprzedaży 
jest lokal mieszkalny położony w 
Trzciance przy ul. Kościuszki 7/13 o 
powierzchni  44,84m²  ;sprzedaż na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami           
( sprzedaż dla najemcy)

60.340,00zł PO1T/00012598/2

2 Trzcianka, 
ul. 

Konopnick
iej 60/1

18 1063 0,0650ha
w części 

ułamkowej 
wynoszącej 
278/1000

B Brak planu miejscowego, teren 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej- przedmiotem sprzedaży 
jest lokal mieszkalny położony w 
Trzciance przy ul. Konopnickiej 60/1  o 
powierzchni  63,78m²  wraz z pom. 
Gosp. 12,20m²- sprzedaż na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami ( sprzedaż dla 
najemcy)

78.980,00zł PO1T/00009809/4

3 Trzcianka
ul. 

Konopnick

20 1330 0,0650 ha w 
części 

ułamkowej 

B Brak planu miejscowego, teren 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej- przedmiotem sprzedaży 

92.700,00zł PO1T/00009808/4



iej  60/2 wynoszącej 
303/1000

jest lokal mieszkalny położony w 
Trzciance przy ul. Konopnickiej 60/2 o 
powierzchni  70,10m² wraz z pom. Gosp. 
12.50m²  ;sprzedaż na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami           ( sprzedaż dla 
najemcy)

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;
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
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 dnie 4 kwietnia 
2016r.                                                                                        
                   
                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ TRZCIANKI
                                                      
      Trzcianka,    2016-02-26                                                                                                                                               (-) Krzysztof Czarnecki

  


