
Zarządzenie Nr   228 /14
Burmistrza Trzcianki

z dnia  1 grudnia   2014r.

w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia cen wywoławczych 
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 z art. 11 ust. 1, art. 12 i art.
13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U.  z 2014r.,  poz.  518 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  sie  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego,  lokalu  mieszkalnego  o  powierzchni  33,60m²,  pomieszczenia
gospodarczego o powierzchni 8,80m², strychu o powierzchni 5,60m² wraz z udziałem
w wysokości 480/2430 części w działce o nr 1869, położonej w Trzciance przy ul.
Dąbrowskiego 35/4.

2.  Ustala  sie  cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej  w § 1 ust.  1,  na
kwotę 38.000,00zł.

§  2.1 Wyraża  sie  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego, lokalu mieszkalnego o powierzchni 103,77m² wraz z udziałem w
wysokości  116/1000 cześci  w działce  o  nr  1830,  położonej  w Trzciance  przy  ul.
Żeromskiego 37/3.

2.  Ustala  sie  cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej  w § 1 ust.  1,  na
kwotę 103.000,00zł

§  3.1  Wyraża  się  zgode  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego, lokalu mieszkalnego o powierzchni 41,08m² wraz z udziałem w
wysokości  27/100 części  w działce o nr  1176/2,  położonej  w Trzciance na Placu
Pocztowym  13/2.

2.  Ustala  się  cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej  w § 1 ust.  1,  na
kwotę 43.000,00zł.

§  4.1  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego,   działki  o  nr  2120/21  o  powierzchni  0,0029  ha,  położonej  w
Trzciance przy ul. Sikorskiego.

2.  Ustala  się  cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej  w § 1 ust.  1,  na
kwotę 2.210,00zł.



§  5.1. Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego,   działki  o  nr  2120/22  o  powierzchni  0,0020  ha,  położonej  w
Trzciance przy ul. Sikorskiego.

2.  Ustala  się  cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej  w § 1 ust.  1,  na
kwotę  1.530,00zł.
 

§  6.1.  Wyraża  się  zgode  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego,   działki  o  nr  403/1  o  powierzchni  0,0480  ha,  położonej  w
Trzciance przy ul. Piotra Skargi.

2.  Ustala  się  cenę wywoławczą nieruchomości,  określonej  w § 1 ust.  1,  na
kwotę 7.490,00zł. 

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

§ 8. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr  228 /14 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie 
zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej wbywanych nieruchomości.

Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży 
cenę nieruchomości w pierwszym przetargu ustala sie w wysokości nie niższej niż 
wartość nieruchomości.  Na podstawie wwym. art. zostaną sprzedane nieruchomości 
wymienione w zarządzeniu.


