
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI
O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami ( Dzu. 
U. z 2010roku, Nr 102, poz. 651 ze zm. ) Burmistrz Trzcianki podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

lp. Miejscowo
ść i ozn. 
działki

Nr KW 
powierzchnia i 
opis nieruch.

Przeznaczeni
e i sposób 
zagospodaro
wania

Termin 
zagospodarowa
nia

Wysokość 
czynszu rocznego 
i zaady 
aktualizacji

Termin 
wnoszenia 
opłat

1 Trzcianka
dz.1384
ul.27 
Stycznia

PO1T/00009808/
4
przedmiotem 
dzierżawy jest 
część działki o 
powierzchni 
0,0060ha

ogród Od dnia 
podpisania 
umowy

31,20zł
począwszy od 
roku 2014 
aktualizacja 
czynszu o 3%

Czynsz płatny 
kwartalnie do 
dnia 10 
każdego 2 
miesiaca 
kwartału

2 Trzcianka
2499/6 i 
2499/5
ul. Dębowa

PO1T/00009808/
4
przedmiotem 
dzierżawy są 
działki o łącznej 
powierzchni 0,0 
121 ha

ogród Od dnia 
podpisania 
umowy

62,40zł
począwszy od 
2014r. 
aktualizacja 
czynszu o 3%

Czynsz płatny 
kwartalnie do 
dnia 10 
każdego 2 
miesiaca 
kwartału

3 Trzcianka
3074
ul. 
Sikorskieg
o

PO1T/00009808/
4
0,1074ha
rola klasy Vi

ogród Od dnia 
podpisania 
umowy

343,20
począwszy od 
2014r. 
Aktualizacja 
czynszu 0 3%

Czynsz płatny 
kwartalnie do 
dnia 10 
każdego 2 
miesiaca 
kwartału

4 Trzcianka
1179 Plac 
Pocztowy

PO1T/00009808/
4 nieruchomość 
przeznaczona 
pod przystanek 
autobusów

Przystanek 
autobusowy

Od dnia 
podpisania 
umowy

22,00zł netto od 1 
postoju w dzień 
roboczy

Czynsz płatny 
kwartalnie do 
dnia 10 
każdego 2 
miesiaca 
kwartału

5 Trzcianka,
649/5 na 
os. 
Modrzewio
wym;
2374/1 
przy ul. 
Rzymowski
ego; 
1647/2 
przy ul. 
Akacjowej; 
1322/1 
przy ul. 
Sikorskieg
o; 2074 
przy ul. 
Fabrycznej
; 2109 przy 
ul. 
Roosevelta
;

PO1T/00009808/
4 

działki 
zabudowane 
słupami 
ogłoszeniowymi

Słupy 
ogłoszeniowe
do 
wywieszania 
obwieszczeń, 
reklam itp.

Od dnia 
podpisania 
umowy

Czynsz ustalony 
w drodze 
przetargu -
( przedmiotem 
przetargu jest 
wysokość % od 
uzyskanych 
wpływów z opłat)

Czynsz płatny 
kwartalnie do 
20 każdego 2 
miesiąca 
kwartału



1179 na 
Placu 
Pocztowym
,

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


