
ZARZĄDZENIE NR 213/15
Burmistrza Trzcianki

 z dnia 6 listopada 2015r.

w sprawie odwołania przetargu  na dzierżawę  nieruchomości  
rolnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 13 ust. 1, 
art.  25  i  art.  37  ust.  1  i  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774), zarządza się, co 
następuje: 

§1.1.Odwołuję przetarg na dzierżawę  nieruchomości rolnych, określonych 
w poz. 10 i poz. 12 tabeli załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 194/15 Burmistrza 
Trzcianki  z  dnia  13  października  2015r.   w  sprawie  ogłoszenia  I  ustnego 
przetargu  nieograniczonego  na  dzierżawę  nieruchomości  rolnych  na  okres 
oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat tj.  działki o numerze ewidencyjnym 
213/2, o powierzchni 1,8700 ha, obręb 0014 Siedlisko oraz działki o numerze 
ewidencyjnym 71, o powierzchni 0,4800 ha, obręb 0014 Siedlisko.

2.Informacja o odwołaniu przetargu stanowi załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



Załącznik
do zarządzenia Nr 213/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 6 listopada 2015r.

INFORMACJA

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz. 1774), odwołuję przetarg na 
dzierżawę następujących nieruchomości rolnych:

 działki o numerze ewidencyjnym 213/2, o powierzchni 1,8700 ha, obręb 
0014 Siedlisko,

 działki  o  numerze  ewidencyjnym 71,  o  powierzchni  0,4800  ha,  obręb 
0014 Siedlisko.

Przetarg na dzierżawę zostaje odwołany, w związku z podjęciem działań 
zmierzających do sprzedaży nieruchomości. 

Ogłoszenie  o  I  przetargu  nieograniczonym  ustnym  zostało  podane  do 
publicznej  wiadomości,  zgodnie  z  zarządzeniem  Nr  194/15  Burmistrza 
Trzcianki  z  dnia  13  października  2015r.  w  sprawie  ogłoszenia  I  ustnego 
przetargu  nieograniczonego  na  dzierżawę  nieruchomości  rolnych  na  okres 
oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat (poz.10 i 12 tabeli załącznika).



UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 213/15

Burmistrza Trzcianki
z dnia 6 listopada  2015r.

w sprawie odwołania przetargu na dzierżawę  nieruchomości   
rolnych

Gminnym  zasobem  nieruchomości  gospodaruje  Burmistrz  Trzcianki 
w oparciu o ustawę  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015r.,  poz. 1774) oraz uchwałę Nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 24 września 2009 roku w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub 
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 209, poz. 
3598).

Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  194/15  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia 
13  października  2015  r.  w  sprawie  ogłoszenia  I  ustnego  przetargu 
nieograniczonego  na  dzierżawę  nieruchomości  rolnych  na  okres  oznaczony 
dłuższy niż 3 lata i do 10 lat, dla działek o numerach ewidencyjnych: 213/2 i 71 
obręb 0014 Siedlisko, sporządzone zostało i podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę.

 21 października 2015r. do Urzędu Miejskiego Trzcianki wpłynął wniosek 
o  wyrażenie  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  rolnych,  w  tym  działek 
oznaczonych numerami: 213/2 i 71 obręb 0014 Siedlisko. Burmistrz Trzcianki 
wyraził zgodę na zbycie nieruchomości rolnych ujętych we wniosku.  Zgodnie 
z art. 38 ust. 4 cyt. ustawy, właściwy  organ może odwołać ogłoszony przetarg 
jedynie  z  ważnych  powodów,  niezwłocznie  podając  informację  o  odwołaniu 
przetargu do publicznej wiadomości.  

W związku z powyższym  informacja o  odwołaniu przetargu na dzierżawę 
nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 231/2 i 71 obręb 0014 
Siedlisko,  zostanie  podana  do   publicznej  wiadomości,  wraz  z  podaniem 
przyczyny odwołania przetargu.  
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