
Zarządzenie Nr  217 /15 
Burmistrza Trzcianki

z dnia  9  listopada   2015r.

w sprawie zbycia 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  i   art.   37  ust.  2  pkt  10  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. Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz Kościoła Zielonoświatkowego Zbór 
w Trzciance nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 525/1 o powierzchni 
0,1066  ha,  zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym  o  powierzchni  124,76m², 
budynkiem  użytkowym  o  powierzchni  48,65m²  oraz  budynkiem  gospodarczym 
o powierzchni 20,30m², w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 27.

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

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 



UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 217/15 Burmistrza Trzcianki z dnia  9 października 2015r. 
w sprawie zbycia nieruchomości 

Zgodnie  z  art.  37  ust  1  pkt  10   ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami, 
nieruchomość zabudowana nr 525/1 zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na 
rzecz  kościoła,  mającego  uregulowane  stosunki  z  państwem,  na  cele  działalności 
sakralnej. Wykaz osób prawnych kościoła zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej 
Polskiej został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 20 lutego 1997r. ( Dz. U. z 
2015., poz. 13 t.j.)
Uchwałą Nr XIV/102/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 października 2015 r. 
wyrażono zgodę na udzielenie 90% bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego ( [po odliczeniu 
nakładów  poniesionych  przez  dotychczasowego  użytkownika  )  na  kwotę 
127.720,00zł.  Od  kwoty  127.720,00zł  zostanie  udzielona  bonifikata  w wysokości 
90%, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki.
 


