
Uzasadnienie

do  zarządzenia  172  /13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  23    września  2013  r. 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) cenę nieruchomości 
ustala  się  na  podstawie  jej  wartości  określonej  w  operacie  szacunkowym 
sporządzonym przez  rzeczoznawcę  majątkowego.  Zgodnie  z  art.  67  ust.  2  pkt  2 
cytowanej ustawy cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości 
niższej niż wartość nieruchomości,  jednak nie niższej niż 50 % tej wartości.

Nieruchomość oznaczona w § 1 została przeznaczona do zbycia Uchwałą Nr 
XLV/322/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010r. Dnia  10  września 
2013  r.  przeprowadzono  I  przetarg  na  zbycie  powyższej  nieruchomości,  przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym. Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Burmistrz 
Trzcianki na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 obniża cenę nieruchomości oznaczonej w § 
1  i ustala cenę wywoławczą na kwotę 175.000,00zł, która bedzie ceną wywoławczą 
w II przetargu.

Nieruchomość wymieniona w § 2 została przeznaczona do zbycia Uchwałą Nr 
XLIII/278/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013r. Dnia 10 września 
2013r.  przeprowadzono  I  przetarg  na  zbycie  powyższej  nieruchomości,  przetarg 
zakończył  sie  wynikiem  negatywnym.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Burmistrz 
Trzcianki na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 obniża cenę nieruchomości oznaczonej w 
§ 2 i ustala cenę wywoławczą na kwotę 176.00,00zł, która będzie cena wywoławczą 
w II przetargu.

Nieruchomość  wymieniona  w  §  3  została  przeznaczona  do  zbycia 
Zarządzeniem Nr 60/10 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 maja 2010r. Dnia 10 września 
2013r. przeprowadzono I przetarg na zbycie nieruchomości , przetarg zakończył sie 
wynikiem  negatywnym.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Burmistrz  Trzcianki  na 
podstwie art. 67 ust. 2 pkt 2 utrzymał cenę  wywoławczą z przetargu I .

Nieruchomości   wymieniona  w  §  4   -  6   zostały  przeznaczone  do  zbycia 
Zarządzeniem  Nr 108/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2013r. Dnia 10 
września 2013r. przeprowadzono pierwsze przetargi, które zakończyły się wynikami 
negatywnymi. Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Trzcianki na podstawie art. 67 
ust. 2 pkt 2 obniża cenę nieruchomości  oznaczonych w §§ 4 – 6 o 20% , które będą 
cenami wywoławczymi  na II przetargu na  zbycie nieruchomości.

Nieruchomość  wymieniona  w  §  7  została  przeznaczona  do  zbycia 
Zarządzeniem  Nr2/10  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  13  stycznia  2010r.  Dnia  19 
sierpnia  2013r.  przeprowadzono  I  przetarg  ,  który  zakończył  sie  wynikiem 
negatywnym. Biorac pod uwagę powyższe Burmistrz Trzcianki na podstwie art. 67 



ust. 2 pkt 2 obniża cenę nieruchomości  do kwoty 493.318,00zł, która będzie ceną 
wywoławczą  II przetargu na zbycie nieruchomości.

Nieruchomości oznaczone w §§ 1 -  3 i 7  nie podlegają opodatkowaniu VAT, 
gdyż są to nieruchomości zabudowane.

Nieruchomość  oznaczona  w  §  4   -  6   podlega  opodatkowaniu  VAT,  gdyż 
znajduje  się  na  terenie,  dla  którego  uchwalony  jest  plan  miejscowy 
zagospodarowania przestrzennego.


