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I  przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych
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1 Trzcianka
ul. 

Gorzowska

16 798 Cześć działki 
o powierzchni 

250m²

V Brak planu miejscowego; teren 
przeznaczony  pod ogród

8,10zł 
miesięcznie

Przetarg 
ograniczony do 

działek 
sąsiadujących z 
nieruchomością
wadium-24,00zł

2 Trzcianka
ul. 

Gorzowska

16 801 Cześć działki 
o powierzchni 

324 m²

Bp Brak planu miejscowego; teren 
przeznaczony  pod ogród

10,80zł 
miesięcznie

Przetarg 
nieograniczony 

wadium- 32,40zł
3 Trzcianka

ul. 
Kopernika 

20 1351/3 Cześć działki 
o powierzchni 

130 m²

Bp Brak planu miejscowego, teren o 
przeznaczeniu magazynowym

89,50zł+ 
podatek vat 

20,59zł
Łącznie do 

zapłaty 
110,12zł 

miesięcznie

Przetarg 
nieograniczony

wadium- 270,00zł

4 Trzcianka, 
ul. 

Sikorskieg
o

28 2116/1 Cześć działki 
o powierzchni 

450 m²

Bi Brak planu miejscowego, teren 
przeznaczony pod ogród

171,90zł 
rocznie

Przetarg 
nieograniczony
wadium-43,00zł

5 Trzcianka
ul. 

Sikorskieg
o 

28 2117/3 Część działki 
o powierzchni 

338,63m²

Bi Brak planu miejscowego, teren 
przeznaczony pod ogród

137,50zł
rocznie

Przetarg 
nieograniczony
wadium-34,00zł



6 Trzcianka,
ul. 

Sikorskieg
o 

28 2117/3 Część działki 
o powierzchni 

215m16m²

Bi Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, teren przeznaczony pod 

ogród

104,00 zł 
rocznie

Przetarg 
nieograniczony
wadium-25,00

7 Trzcianka, 
ul. 

Sikorskieg
o

28 2117/3 Część działki 
o powierzchni 

265,69m²

Bi Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, teren przeznaczony pod 

ogród

104,00 zł 
rocznie

Przetarg 
nieograniczony
wadium-25,00zł

8 Trzcianka. 
ul. 

Sikorskieg
o

28 2117/3 Część działki 
o powierzchni 

238,65m²

Bi Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, teren przeznaczony pod 

ogród

104,00 zł
rocznie

Przetarg 
nieograniczony
wadium-25,00zł

9 Trzcianka, 
ul. 

Konopnick
iej

18 1060/2 1045m² B Brak planu zagospodarowania, teren 
przeznaczony pod ogród

278,00zł
rocznie

Przetarg 
nieograniczony
wadium-70,00zł

Nieruchomości będące przedmiotem przetargów są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Zobowiązania , których 
przedmiotem są nieruchomości-brak.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ  4 kwietnia 2016R. OD GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI, UL. 
SIKORSKIEGO 7 – sala  sesyjna

Warunki:
Uczestnicy  przetargu  obowiązani  są  posiadać  następujące  dokumenty:  tożsamości,  potwierdzenie  wniesienia  wadium, 
zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości lub oświadczenie że nieruchomość 
będzie nabywana z majątku odrębnego, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz  
pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy 
Trzcianka Bank PEKAO S.A. I/oddział Trzcianka 36 1240 3741 1111 0000 4456 5295  lub w kasie urzędu najpóźniej do 



dnia  31 marca 2016 r.  Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek Gminy Trzcianka. Wniesienie 
wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się możliwościami 
zagospodarowania  nieruchomości  i  jego  akceptacją  bez  zastrzeżeń.  Wadium  wniesione  przez  osobę  ustaloną  jako 
dzierżawca  nieruchomości zalicza się na poczet ceny dzierżawy. Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu  osoba  ustalona  jako  dzierżawca   nieruchomości  zostanie  zawiadomiona  o  o  terminie  podpisania  umowy 
dzierżawy   Skutkiem uchylenia  się  dzierżawcy  od  zawarcia  umowy  dzierżawy    jest  utrata  wpłaconego  wadium. 
Dzierżawca nieruchomości  zobowiązany  jest  do  realizacji  na  własny  koszt  niezbędnego  dla  zamierzonej  inwestycji 
uzbrojenia technicznego. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem, nabywca przeniesie je 
we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt,  po  dokonaniu  przewidzianych  prawem  uzgodnień  i  uzyskaniu  pozwoleń. 
Burmistrz Trzcianki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn.
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