
 

                                                                                                  Odolanów, dnia 28-12-2016 r. 

 

 

                                                    I N F O R M A C J A 

                            o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego 

                            na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Odolanów 

                             

                             

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1490) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podaje 

do publicznej wiadomości informację o wyniku I nieograniczonego  przetargu ustnego 

na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej: 

1/ Przetarg odbył się w dniu 27 grudnia 2016 r. w godzinach od . 9:00 do 11:30w siedzibie 

Urzędu Gminy i Miasta Odolanów ul. Rynek 11(Sala nr 10.1) 

2. Do sprzedaży przeznaczono nieruchomości położone  w miejscowości Odolanów, 

oznaczone numerami działek 88/4 o pow. 0,00982 ha, 88/5 o pow. 0,0983 ha, 88/7 o pow. 

0,0947 ha, 88/8 o pow. 0,0949 ha, 88/10 o pow. 0,0910 ha, 88/11 o pow. 0,0985 ha,   zapisane 

w księdze wieczystej KZ1W/00096551/4 stanowiące własność Gminy i Miasta Odolanów. 

W miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomości 

oznaczone numerami 88/4, 88/5 są oznaczone symbolem 5MN, działki 88/7 , 88/8 są 

oznaczone symbolem 6MN, działki 88/10, 88/11 oznaczone symbolem plan 7MN, dla których 

teren pełni funkcję o przeznaczeniu podstawowym dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i przeznaczeniem uzupełniającym – nieuciążliwe funkcje działalności 

gospodarczej , np. usługi handlu, rzemiosła usługowego. Plan został przyjęty Uchwałą nr VIII 

/54/07 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 22 maja 2007 roku( Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego  z dnia 29.06.2007 r. nr 98 poz. 2412).             

Ponadto zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka w/w stanowi oznaczenie : RVI. 

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 88/4 –  68 740,00 zł /Netto/ 

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 88/5 –  68 810,00 zł /Netto/ 

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 88/7 –  66 290,00 zł /Netto/ 

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 88/8 –  66 430,00 zł /Netto/ 

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 88/10 – 63 700,00 zł /Netto/ 

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 88/11 – 68 950,00 zł /Netto/ 

Na przedmiotowy przetarg nie zostały dokonane żadne wpłaty wadium , w związku z 

powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywny. 

 

 

 

 

 

 

 

 


