
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 42/13

Burmistrza Trzcianki
z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbywanych nieruchomości

Na podstawie art.  67 ust.  1  ustawy z dnia  21 sierpnia  1997r.  o  gospodarce 

nieruchomościami  (Dz.U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.  651 ze zm.)  cenę nieruchomości 

ustala się na podstawie jej wartości. Natomiast zgodnie z zapisem art. 67 ust. 2 pkt 1 

cyt.  ustawy,  cenę  wywoławczą  w  pierwszym  przetargu  ustala  się  w  wysokości 

nie  niższej  niż  wartość  nieruchomości.  W  myśl  zapisów  §  9  ust.  1  uchwały 

nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2009 roku w sprawie 

określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości 

oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  niż  3  lata,  cenę 

nieruchomości  gruntowej  ustala  się  w  wysokości  nie  niższej  niż  jej  wartość, 

określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, powiększoną 

o  koszty  sporządzenia  dokumentacji  wymaganej  przy  sprzedaży  nieruchomości 

i ewentualnego odtworzenia granic.

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej Trzcianki Nr XXXIII/231/09 zostały 

przeprowadzone w terenie wizje lokalne. Działka o numerze  ewidencyjnym 488/4 

oraz kompleks działek o numerach ewidencyjnych 400/2, 400/8 i 401/3, położone 

w  Stobnie,  nie  posiadają  bezpośredniego  dostępu  do  drogi.  Dojazd  do  działek 

możliwy jest tylko przez działki będące własnością prywatną. 

Działki  wpisane  do  ksiąg  wieczystych  prowadzonych   przez  Sąd  Rejonowy 

w  Trzciance  V  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  na  rzecz  Gminy  Trzcianka, 

pod  oznaczeniem  KW:  numer  PO1T/00009985/8.  Działy  powyższych  ksiąg 

nie  wykazują  żadnych  innych  wpisów,  wzmianek  lub  ostrzeżeń,  w  tym również 

zapisów dotyczących ustanowienia służebności przejazdu.

W związku z powyższym, kompleks działek 400/2, 400/8 i 401/3 oraz działka 



488/4 położone w Stobnie, zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 

ograniczonego  do  właścicieli  nieruchomości  graniczących  ze  zbywanymi 

nieruchomościami,  natomiast  działka  401/2  położona  w  Stobnie,  zostanie 

przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.  

Rzeczoznawcza  majątkowy  dokonał  wyceny  nieruchomości.  Wartość  działki 

oznaczonej numerem 401/2 w Stobnie  wycenił na kwotę 15.560,00 zł, działkę 400/2 

w Stobnie na 3.600,00 zł,  działkę 400/8 w Stobnie na 5.660,00 zł,  działkę 401/3 

w  Stobnie  na  10.600,00  zł  i  działkę  488/4  w  Stobnie  na  6.594,00  zł.  Koszt 

sporządzenia  wyceny  jednej  działki  to  kwota  140,00  zł,  natomiast  koszt  wypisu 

i wyrysu 120,00 zł lub 12,00 zł dla kolejnej działki na jednym wypisie.
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