
Zarządzenie Nr 26/13
Burmistrza Trzcianki

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku art. 13 ust. 1, 
art.  37 ust.  1  i  ust  2  pkt  6  ustawy z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 ze zm.)  oraz uchwały 
Nr XXXIII/231/09  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  26 września  2009  r. 
w sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i obciążania  nieruchomości 
oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata  – 
zarządza się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości 
oznaczonych  geodezyjnie  jako: nr 81/2 o pow.  0,2100  ha  (RIVa)  i  nr 81/4 
o pow. 0,0905 ha (B), ark. mapy 1, obręb nr 0020  Stobno,  gmina Trzcianka, 
zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1T/00009985/8, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Trzciance.

§  2.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  w  celu 
poprawy  warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległej, 
nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako:  działka  nr  180/1 (dr)  o  pow. 
0,0317 ha, ark. mapy 3, obręb nr 0006  Łomnica,  gmina Trzcianka, zapisanej 
w księdze  wieczystej  KW nr PO1T/00009853/4,  prowadzonej  przez  Sąd 
Rejonowy w Trzciance. 

§  3.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  w  celu 
poprawy  warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległej, 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 111/1 o pow. 0,0187 ha 
(dr),  ark.  mapy  1,  obręb  nr 0015  Smolarnia,  gmina  Trzcianka,  zapisanej 
w księdze  wieczystej  KW nr PO1T/00009665/9,  prowadzonej  przez  Sąd 
Rejonowy w Trzciance. 

§  4.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  w  celu 
poprawy  warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległej, 
nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako: działki nr 62/1 o pow. 0,0138 ha 
(B)  i nr  62/2  o  pow.  0,0719  ha  (B,  N,  RIVb),  ark.  mapy  2,  obręb  nr 0003 
Dłużewo,  gmina  Trzcianka,  zapisanych  w księdze  wieczystej 
KW nr PO1T/00015401/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance. 



§  5. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego  nieruchomości  oznaczonych  geodezyjnie  jako:  działki 
nr 36/4 o pow.  0,1437  ha  (Bz),  ark.  mapy  1,  obręb  nr 0017  Rychlik,  gmina 
Trzcianka,  zapisanej  w księdze  wieczystej  KW  nr PO1T/00012314/8, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance oraz działki  nr 212/2 o pow. 
0,1200  ha  (B),  ark mapy  2,  obręb  Rychlik,  zapisanej  w  księdze  wieczystej 
KW nr PO1T/00010023/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance.

§  6. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego  nieruchomości  stanowiącej  kompleks  działek,  oznaczonej 
geodezyjnie jako: działki nr 290/3 o pow. 0,0893 ha (B-RVI) i nr 290/4 o pow. 
0,2192 ha (N), ark. mapy 1, obręb nr 0011 Radolin, gmina Trzcianka, zapisanej 
w księdze  wieczystej  KW  nr PO1T/00009929/8,  prowadzonej  przez  Sąd 
Rejonowy w Trzciance.

§  7. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako:  działka 
nr 225/68 o pow.  0,1514  ha,  ark.  mapy  2,  obręb  nr 0016  Straduń,  gmina 
Trzcianka,  zapisanej  w księdze  wieczystej  KW  nr PO1T/00009851/0, 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance.

§ 8.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  inspektorowi  ds.  gospodarki 
nieruchomościami gminnymi.

§ 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


