
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Z 2010 roku Nr 102, 
poz. 651 ze zm. ) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości w poniższym wykazie nieruchomości gruntowe 
Gminy Trzcianka, przeznaczone do sprzedaży: 

lp Miejscowość
ozn. działki

Powierzchnia  i opis 
nieruchomości

Nr KW Przeznaczenie i 
sposób zagosp. 
Nieruc.

Termin 
zagospodarowa
nia 
nieruchomości

Cena 
nieruchomośc
i

1 Trzcianka
1715/9

0,0283ha 
położona w 
Trzciance na os. 
S.Poniatowskiego
nieruchomość 
zgodnie z mpozp 
przeznaczona na 
poszerzenie 
działki o nr 
ewiden. 1715/5
(dz. 1715/9 i 
1715/5 stanowią 
jedną działkę 
budowlaną)

PO1T/0000
9808/4

Działka 
przeznaczona na 
poszerzenie 
działki o nr 
ewiden. 1715/5, 
przeznaczona 
pod 
budownictwo 
jednorodzinne

Brak 
terminu

14.590zł 
netto

2 Trzcianka
2247/15

0,0278 ha 
położona w 
Trzciance przy ul. 
Sikorskiego, 
zgodnie ze 
studium 
oznaczona jest 
symbolem M-
przewidziana pod 
mieszkalnictwo 
w zabudowie 
intensywnej; 
symbolem U – 
przewidziana pod 
usługi ogólno 
miejskie i 
podstawowe;tere
ny wymagające 
przekształceń i 
rehabilitacji.

PO1T/0000
9808/4

Działka nie 
posiada dostępu 
do drogi 
publicznej ( przy 
torach 
kolejowych-brak 
zgody 
administratora 
drogi na 
urządzenie 
wjazdu);
teren 
wymagający 
przekształceń i 
rehabilitacji

Brak 
terminu

13.208zł 
brutto

3 Trzcianka
2248/2

0,1955 ha 
położona w 
Trzciance przy ul. 
Sikorskiego, w 

PO1T/0000
9808/4

Działka nie 
posiada dostępu 
do drogi 
publicznej ( przy 

Brak 
terminu

61.500zł 
brutto



bezpośrednim 
sąsiedztwie linii 
kolejowej i 
terenów 
przemysłowych

torach 
kolejowych-brak 
zgody 
administratora 
drogi na 
urządzenie 
wjazdu);
teren 
wymagający 
przekształceń i 
rehabilitacji

4 Trzcianka
3443

0,1457 ha, 
położona w 
Trzciance przy ul. 
Łomnickiej; 
zgodnie z 
Uchwałą Nr 
XVI/123/03 Rady 
Miejsiej 
Trzcianki z dnia 
4.12.2003r. W 
sprawie zmiany 
mpzp 
m.Trzcianki 
działka 
przeznaczona jest 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
ekstensywną 

PO1T/0000
9808/4

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
ekstensywna

Brak 
terminu

75.700zł 
netto

5 Trzcianka
3447

0,1927 ha 
położona w 
Trzciance przy ul. 
Przy ul. 
Jagodowej; 
zgodnie z 
Uchwałą Nr 
XVI/123/03 Rady 
Miejsiej 
Trzcianki z dnia 
4.12.2003r. W 
sprawie zmiany 
mpzp 
m.Trzcianki 
działka 
przeznaczona jest 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
ekstensywną 

PO1T/0000
9808/4

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
ekstensywna

Brak 
terminu

101.000zł
netto

6 Trzcianka 0,2587ha PO1T/0000 Zapis wg Brak 102.720zł



49/4 położona w 
Trzciance przy ul. 
Gorzowskiej; w 
opracowanym 
studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowani
a przestrzennego 
gminy Trzcianka 
nieruchomość 
oznaczona 
symbolem P,U
P- tereny 
obiektów 
produkcyjnych, 
składów i 
magazynów oraz 
U – tereny usług

9808/4 ewidencji 
gruntów rola 
klasy VI

terminu brutto

7 Trzcianka
50/8

1,5386 ha 
położona w 
Trzciance na os. 
Obotryckim
w opracowanym 
studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowani
a przestrzennego 
gminy Trzcianka 
nieruchomość 
oznaczona 
symbolem P,U
P- tereny 
obiektów 
produkcyjnych, 
składów i 
magazynów oraz 
U – tereny usług 
oraz Ut, MN
tereny usług 
turystyki , MN 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej

PO1T/0000
8980/4

Zapis wg 
ewidencji 
gruntów rola 
klasy VI

Brak 
terminu

550.000zł
brutto



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 nastepujacych 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.q: termin złożenia wniosku nie moze być krótszy niz 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 złozenia wniosku nie może 
być krótszy niż 6 tygodni, licza od dnia wywieszenia wykazu;
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiazany 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 dniem  30 lipca  2013r.

                                                                                           
                   
                                                                                                             BURMISTRZ TRZCIANKI

                                                                                                             (-) Krzysztof Czarnecki


