
Zarządzenie Nr 47 /15
Burmistrza Trzcianki

z dnia     9 marca  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,  art.  67  ust.  3  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   łączne  zbycie  działek  o  numerach:  1013/6  o 
powierzchni  0,0456  ha  położonej  w  Trzciance  przy  ul.  Henryka  Sienkiewicza  i 
1013/7  o powierzchni 0,0412 ha położonej w Trzciance przy ul. Marii Skłodowskiej 
– Curie, w drodze bezprzetargowej.

2. Ustala się łaczną  cenę wywoławczą nieruchomości, określonej w § 1 
ust. 1, na kwotę 32.029,20zł brutto.

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

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE
do zarządzenia    47 /15 Burmistrza Trzcianki z dnia  9 marca 2015r. w sprawie 
zbycia nieruchomości i ustalenia ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości.

Nieruchomości  o  nr  1013/6  i  1013/7  położone  w  Trzciance,  zgodnie 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Trzcianki w rejonie 
ulic Reymonta, Rzemieślniczej, Lelewela i Piotra Skargi, uchwalonym przez Radę 
Miejską  Trzcianki  uchwałą  Nr  XXV/181/2004  z  dnia  29.07.2004r.   (Dziennik 
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 140 z dnia  17.09.2004r.  poz.  2874) 
łącznie  z  działkami    o  nr  287/11  i  287/12  oznaczone   są  symbolem  MN, 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Działki nr 1013/6 i 
1013/7 służyć będą poszerzeniu działek o nr 287/11 i 287/12, gdyż nie mogą być 
samodzielnie zagospodarowane.


