
 
Wielowieś, dnia 15.09.2022 r.

EG.6840.16.2022

                                                     Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z §12 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, Wójt Gminy Wielowieś podaje do publicznej wiadomości informację
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.
 
1. W dniu 6 września 2022 r. o godz 9.50 w sali Urzędu Gminy w Wielowsi przy ul. Głównej 1 

przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony.

2. Przedmiotem przetargu była działka  nr  341/272, ark. mapy 2 o powierzchni 0,1730 ha, obręb
Sieroty,  dla  której  w  Sądzie  Rejonowym  w  Gliwicach  prowadzona  jest  księga  wieczysta  nr
GL1G/00015194/1, stanowiąca własność Gminy Wielowieś.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

a) dopuszczono do przetargu – brak
b) nie dopuszczono-brak

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

a) cena wywoławcza nieruchomości : 138 400,00 zł + 23% VAT

b) najwyższa cena osiągnięta w przetargu : ------------ zł

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym- ze względu, że nikt nie przystąpił do przetargu
ustnego nieograniczonego.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś na okres 7 dni w okresie od
15.09.2022 r. do 22.09.2022 r.



Wielowieś, dnia 15.09.2022 r.

EG.6840.17.2022

                                                     Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z §12 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/, Wójt Gminy Wielowieś podaje do publicznej wiadomości informację
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.
 
1. W dniu 6 września 2022 r. o godz 10.10 w sali Urzędu Gminy w Wielowsi przy ul. Głównej 1 

przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony.

2. Przedmiotem przetargu była działka  nr  342/272, ark. mapy 2 o powierzchni 0,1746 ha, obręb
Sieroty,  dla  której  w  Sądzie  Rejonowym  w  Gliwicach  prowadzona  jest  księga  wieczysta  nr
GL1G/00015194/1, stanowiąca własność Gminy Wielowieś.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

a) dopuszczono do przetargu – brak
b) nie dopuszczono-brak

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

a) cena wywoławcza nieruchomości : 139 680,00 zł + 23% VAT

b) najwyższa cena osiągnięta w przetargu : ------------ zł

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym- ze względu, że nikt nie przystąpił do przetargu
ustnego nieograniczonego.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś na okres 7 dni w okresie od
15.09.2022 r. do 22.09.2022 r.


