
Zarządzenie Nr 216/15
Burmistrza Trzcianki

z dnia 9 listopada 2015 r.

w  sprawie  zbycia  nieruchomości  i  ustalenia  cen  wywoławczych 
zbywanych nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 11 ust. 1, art. 12, art. 13 
ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z 2015  r.,  poz.  1774)  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. 1. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako działka 
nr 225/75 o pow. 0,0610 ha (RVI, ŁV), KW nr PO1T/00009851/0, ark. mapy 2, 
obręb nr 0016 Straduń.

2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości, określonej w § 1 pkt 1, 
na kwotę 20.600,00 zł.

§ 2. 1. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako działka 
nr 225/76 o pow. 0,0592 ha (RVI, ŁV), KW nr PO1T/00009851/0, ark. mapy 2, 
obręb nr 0016 Straduń.

2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości, określonej w § 2 pkt 1, 
na kwotę 20.000,00 zł.

§ 3. 1. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako działka 
nr 225/62 o pow. 0,1499 ha (RVI, ŁV), KW nr PO1T/00009851/0, ark. mapy 2, 
obręb nr 0016 Straduń.

2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości, określonej w § 3 pkt 1, 
na kwotę 49.100,00 zł.

§ 4. 1. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako działka  nr 80 
o pow. 0,3300 ha (N), KW nr PO1T/00010029/9, ark. mapy 2, obręb nr 0005 
Kępa.



2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości, określonej w § 4 pkt 1, 
na kwotę 36.100,00 zł.

§ 5. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 


