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OGŁOSZENIE O I PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TRZCIANKA, WYZNACZONYM NA DZIEŃ

1 lipca 2016 r.
od godz. 10.00

 SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI

Lp.
Położenie i oznaczenie  

nieruchomości 
Pow. nieruchomości, klasa  

gruntu
Przeznaczenie  
nieruchomości

Księga wieczysta
Cena wywoławcza  

miesięcznego czynszu 
dzierżawnego

Wadium

1

Działka nr 1948,
ark. mapy 27,

położona w Trzciance przy 
ul. Sikorskiego

0,0453 ha,
RV

Przedmiotem dzierżawy jest 
część działki o pow. 4,00 m2

Dzierżawa terenu w celu 
umieszczenia reklamy

PO1T/00009808/4 58,84 zł + 23 % VAT 15,00 zł

2

Działka nr 1948,
ark. mapy 26,

położona w Trzciance przy 
ul. Sikorskiego

0,0453 ha,
RV

Przedmiotem dzierżawy jest 
część działki o pow. 2,00 m2

Dzierżawa terenu w celu 
umieszczenia reklamy

PO1T/00009808/4 29,42 zł + 23 %VAT 8,00 zł

3

Działka nr 1059,
ark. mapy 18,

położona w Trzciance przy 
ul. Krętej

0,0672 ha, 
B

Przedmiotem dzierżawy jest 
część działki o pow. 629,00 m2

Dzierżawa terenu pod 
parking

PO1T/00009808/4 83,66 zł + 23% VAT 21,00 zł

4

Działka nr 2120/26, 
ark. mapy 28, 

położona w Trzciance 
przy ul. Sikorskiego

0,0541 ha,
Bi

Przedmiotem dzierżawy jest 
część działki o pow. 6,40 m2

Dzierżawa terenu pod 
pomieszczenie 
gospodarcze

PO1T/00009808/4 20,00 zł + 23 % VAT 5,00 zł

1/2 Ogłoszenie o przetargu 1 lipca 2016 r.



5

Działka nr 2138/4,
ark. mapy 28,

położona w Trzciance 
przy ul. Sikorskiego

0,2438 ha,
RV

Dzierżawa terenu pod inne 
cele

PO1T/00009808/4 400,00 zł + 23 % VAT 100,00 zł

1. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, na stronie internetowej:  www.trzcianka.pl”,  www.bip.trzcianka.pl 
w zakładce „przetargi – nieruchomości”.

2. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. nr 114, oraz pod nr telefonu 67 352 73 27  .  
3. 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 gotówką do kasy urzędu miasta, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2016 r. Dniem wniesienia wadium 
jest  dzień  wpływu  wadium  na  rachunek  Gminy  Trzcianka.  Przy  dokonywaniu  wpłaty  należy  wyraźnie  określić  nr  działki,  
przeznaczenie dzierżawy i położenie nieruchomości której dotyczy wadium.

4. Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości i potwierdzenie wniesienia wadium.
5. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z możliwościami zagospodarowania nieruchomości 

i jego  akceptacją  bez  zastrzeżeń.  Wadium wniesione  przez  osobę  ustaloną  jako  dzierżawca  nieruchomości  zalicza  się  na  poczet  czynszu  dzierżawnego.  Najpóźniej  
w terminie 14  dni  od  dnia  rozstrzygnięcia  przetargu  osoba ustalona  jako dzierżawca nieruchomości  zostanie  zawiadomiona o miejscu  i  terminie podpisania  umowy 
dzierżawy.

6. Opłatę z tytułu czynszu dzierżawnego podwyższa się o 3% z dniem 1 stycznia każdego roku, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po podpisaniu umowy.
7. 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. 

8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 70/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów  
na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianka, dostępnym na na stronie internetowej: www.bip.trzcianka.pl, 
w zakładce „Zarządzenia Burmistrza”,  lub w siedzibie Urzędu Miejskiego Trzcianki,  pok. nr  114,  oraz wypełnić formularz udziału w przetargu dostępny na stronie  
internetowej: www.bip.trzcianka.pl, w zakładce „Druki do pobrania” lub w siedzibie Urzędu Miasta Trzcianki, pokój nr 114.

9. Przetargi rozpoczną się od godz. 10.00 w kolejności wg wykazu. 
10. Termin wywieszenia ogłoszenia od   27 maja 2016 r. do 1 lipca 2016 r  

Burmistrz Trzcianki
/ - / Krzysztof Czarnecki

http://www.trzcianka.pl/
http://www.bip.trzcianka.pl/
http://www.bip.trzcianka.pl/
http://www.bip.trzcianka.pl/

