
Zarządzenie Nr    178   /15
Burmistrza Trzcianki

z dnia   8 września  2015r.

w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej  
zbywanej   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,  art. 
13 ust. 1,  art. 37 ust. 2 pkt 6 i  art. 67 ust.1 i art. 93 ust.2a  ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997  r.  o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z 2015r.,  poz.782   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 działki nr 156/4  o powierzchni 0,0530 ha, 
położonej w Trzciance,  na powiększenie sąsiedniej nieruchomości nr 157.

2.  Ustala  się  cenę   nieruchomości,  określonej  w  §  1  ust.  1,  na  kwotę 
38.743,00zł brutto.

§ 2. Uchyla się § 4 w  zarządzeniu Nr 146/15  Burmistrza Trzcianki z dnia 31 
lipca  2015r.  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  i  ustalenia  cen  wywoławczych 
zbywanych nieruchomości.

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

§ 4.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
               



                                 
   UZASADNIENIE

do zarządzenia   178    /15 Burmistrza Trzcianki z dnia   8 września   2015r. 
w sprawie zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej 

nieruchomości.

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.782 ze zm.) cenę nieruchomości ustala się na 
podstawie  jej  wartości  określonej  w  operacie  szacunkowym sporządzonym przez 
rzeczoznawcę majątkowego.

Nieruchomość zostanie sprzedana zgodnie z art. 93 ust. 2a, w związku z art. 37 
ust.  2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami – na powiększenie sąsiedniej 
nieruchomości nr 157. 


