
Zarządzenie Nr  165/13
Burmistrza Trzcianki

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej 
zbywanych nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 ze zm.) 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 2251/14 
o pow. 0,0694 ha (B), zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 233,04m², 
ark. mapy 31, obręb nr 0001 Trzcianka,  KW nr PO1T/00009809/1-.
2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej w § 1 pkt 1, na kwotę 
87.960,00 zł.

§  2.  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego,  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako:  działka  nr 309/21 
o pow.  0,0820  ha  (RVI),  ark.  mapy  8,  obręb  nr 0001  Trzcianka, 
KW nr PO1T/00009808/4.
2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej  w § 2 pkt 1, na kwotę 
73.554,00 zł.

§ 3. 1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego,  nieruchomości  oznaczonej  geodezyjnie  jako:  działka  nr 309/22 
o pow.  0,0820  ha  (RVI),  ark.  mapy  8,  obręb  nr 0001  Trzcianka, 
KW nr PO1T/00009808/4.
2. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej  w § 3 pkt 1, na kwotę 
76.063,00 zł.

§ 4.  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego,   lokalu  mieszkalnego  o  powierzchni  56,49m² położonego 
w Trzciance przy ul. Żeromskiego 25/5 na nieruchomości   oznaczonej geodezyjnie 
jako:  działka  nr 1764 o  pow.  0,0206  ha  (B),w  części  ułamkowej  wynoszącej 
5649/38588 ark. mapy 26, obręb 0001 Trzcianka, KW nr PO1T/00008865/4.
2.  Ustala  się  cenę  wywoławczą  lokalu  mieszkalnego  wraz  z  ułamkową  częścią 
gruntu, określonego w § 4 pkt 1, na kwotę 58.100,00 zł.



§ 5.  1.Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego 
nieograniczonego,   strychu  o  powierzchni   użytkowej  34,49m² położonego 
w Trzciance przy ul. Żeromskiego 25/7 na nieruchomości   oznaczonej geodezyjnie 
jako:  działka  nr 1764 o  pow.  0,0206  ha  (B),w  części  ułamkowej  wynoszącej 
3449/38588 ark. mapy 26, obręb 0001 Trzcianka, KW nr PO1T/00008865/4.  
2.  Ustala  się  cenę  wywoławczą  lokalu  mieszkalnego  wraz  z  ułamkową  częścią 
gruntu, określonego    w § 5 pkt 1, na kwotę  8.920,00 zł.

 §  6.1  Wyraża  sie  zgodę  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz 
dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni 72,02m² położonego 
w Trzciance przy ul. Staszica 2/1   na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: 
działka  nr 2819/1  o pow. 0,0375 ha (B),w części ułamkowej wynoszącej 116/1000, 
ark. mapy 36, obręb 0001 Trzcianka, KW nr PO1T/00010757/1.
2. Ustala się cenę  lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu, 
określonego w § 6 pkt 1, na kwotę 47.590,00zł.

§  7.1.  Wyraża  sie  zgodę  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz 
dotychczasowego  najemcy  lokalu  mieszkalnego  o  powierzchni  66,99m²   wraz 
z garażem o powierzchni 18,30m² położonego w Trzciance  na Placu Pocztowym 9/7, 
na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: działka  nr 1190  o pow. 0,1159 ha 
(B), w części ułamkowej wynoszącej 96/1000,ark. mapy 19, obręb 0001 Trzcianka, 
KW nr PO1T/00012099/4, 
2. Ustala sie cenę lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścia gruntu , 
określonego w § 7, na kwotę 50.900,00zł.

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

§ 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 


