
BURMISTRZ TRZCIANKI
OGŁASZA ROKOWANIA 
na sprzedaż nieruchomości:

Lp.
Działka

nr
Powierzchnia

Użytek
Obręb

Ark.
mapy

KSIĘGA WIECZYSTA
CENA

WYWOŁAWCZA 
ZALICZKA NA

POCZET ROKOWAŃ

1

225/68
0,1514 ha (RVI, ŁV;
ozn. w planie MR-2)

Straduń 2 PO1T/00009851/0 40.500,95 zł 4.050,00 zł

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, na dzień dzisiejszy nieurządzonej, zgodnie z planem miejscowym przeznaczona jest pod teren
zabudowy mieszkaniowej  i  rekreacyjnej  o minimalnej  powierzchni działki  1200 m2..  Nieruchomość niezabudowana.  Dział III  i IV KW
PO1T/00009851/0 nie wykazują żadnych obciążeń. Do ceny wywoławczej wliczony został podatek VAT

Rokowania odbędą się  19 lutego 2015 r. od godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7 – sala sesyjna -I pietro.

Przetargi odbyły się dnia 11 lipca 2014 r, - I przetarg i 14 listopada 2014 r. - II przetarg - przetargi zakończyły sie wynikiem negatywnym.
Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest  wpłacenie zaliczki w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto
Gminy Trzcianka Bank PEKAO S.A. I Oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295 najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 r. Dniem wniesienia
zaliczki jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Trzcianka.

Zgłoszenie  udziału  w rokowaniach  należy  składać  w Informacji  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki,  ul.  Sikorskiego  7  lub  przesłać  na  adres  Urzędu
Miejskiego  Trzcianki,  ul.  Sikorskiego  7,  64  –  980  Trzcianka,  w  zamkniętej  kopercie  do  dnia  16  lutego  2015  r. z zaznaczeniem"Rokowania
na sprzedaż nieruchomości nr 225/68 w Straduniu – nie otwierać".

Zgłoszenie winno zawierać: 
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
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– oświadczenie, iż zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób zapłaty;
– proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku.

Jeżeli  osoba  ustalona  jako nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do  zawarcia  umowy w miejscu  i  w terminie  podanym
w zawiadomieniu o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi. 

Burmistrz Trzcianki ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Trzcianki
/-/ Krzysztof Czarnecki
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