
                                                                                                      Odolanów, dnia 17.08.2021 r. 

 

                                                I N F O R M A C J A 

                            o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

                            na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości  

                            Gorzyce Małe  gmina 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 II przetargu ustnego nieograniczonego   na zbycie prawa 

własności nieruchomości gminnej: 

1/ Przetarg odbył się w dniu 09.08.2021 r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

Odolanów ul. Rynek 11(Sala nr 10.1). Przedmiotem przetargu była działka 164/12 o pow. 

0,0745 ha położona w Gorzycach Małych, zapisana w księdze wieczystej KZ1W/00064229/5, 

stanowiąca własność Gminy i Miasta Odolanów. 

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomość 

oznaczona numerem 164/16 jest oznaczona symbolem M- tereny zabudowy mieszkaniowej . 

Plan został przyjęty Uchwałą Nr XLIII z dnia 30 września 2002 r. Rady Gminy i Miasta 

Odolanów . 

Ponadto zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka w/w stanowi oznaczenie : grunty rolne 

– R IVa. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 29 300,00 zł /Netto/ 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  29 600,00  zł/Netto/ 

Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23 % wartość działki wyniosła :  36 408,00 zł  

brutto słownie : trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiem zł 00/100 gr).  

Liczba osób(firm)  dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -1 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą w/w nieruchomości jest Lesiewicz Michał 

Jan. 

 

 

 

                                                                                                                      BURMISTRZ 

                                                                                                                   /-/ Marian Janicki 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    Odolanów, dnia 17.08.2021 r. 

 

                                                I N F O R M A C J A 

                            o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

                            na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości  

                            Gorzyce Małe  gmina 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 II przetargu ustnego nieograniczonego   na zbycie prawa 

własności nieruchomości gminnej: 

1/ Przetarg odbył się w dniu 09.08.2021 r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

Odolanów ul. Rynek 11(Sala nr 10.1). Przedmiotem przetargu była działka 164/17 o pow. 

0,0744 ha położona w Gorzycach Małych, zapisana w księdze wieczystej KZ1W/00064229/5, 

stanowiąca własność Gminy i Miasta Odolanów. 

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomość 

oznaczona numerem 164/17 jest oznaczona symbolem M- tereny zabudowy mieszkaniowej . 

Plan został przyjęty Uchwałą Nr XLIII z dnia 30 września 2002 r. Rady Gminy i Miasta 

Odolanów . 

Ponadto zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka w/w stanowi oznaczenie : grunty rolne 

– R IVa. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 29 300,00 zł /Netto/ 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  29 600,00  zł/Netto/ 

Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23 % wartość działki wyniosła :  36 408,00 zł  

brutto słownie : trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiem zł 00/100 gr).  

Liczba osób(firm)  dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -1 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą w/w nieruchomości jest Lesiewicz Michał 

Jan. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                     BURMISTRZ 

                                                                                                                   /-/ Marian Janicki 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Odolanów, dnia 17.08.2021 r. 

 

                                                I N F O R M A C J A 

                            o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

                            na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości  

                            Gorzyce Małe  gmina 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 II przetargu ustnego nieograniczonego   na zbycie prawa 

własności nieruchomości gminnej: 

1/ Przetarg odbył się w dniu 09.08.2021 r. o godz.11:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

Odolanów ul. Rynek 11(Sala nr 10.1). Przedmiotem przetargu była działka 164/13 o pow. 

0,0745 ha położona w Gorzycach Małych, zapisana w księdze wieczystej KZ1W/00064229/5, 

stanowiąca własność Gminy i Miasta Odolanów. 

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomość 

oznaczona numerem 164/17 jest oznaczona symbolem M- tereny zabudowy mieszkaniowej . 

Plan został przyjęty Uchwałą Nr XLIII z dnia 30 września 2002 r. Rady Gminy i Miasta 

Odolanów . 

Ponadto zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka w/w stanowi oznaczenie : grunty rolne 

– R IVa. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 28 500,00 zł /Netto/ 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  28 800,00  zł/Netto/ 

Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23 % wartość działki wyniosła :  35 424,00 zł  

brutto słownie : trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery zł 00/100 gr).  

Liczba osób(firm)  dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -1 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą w/w nieruchomości jest Wodniczak 

Sylwester. 

 

 

 

                                                                                                                        BURMISTRZ 

                                                                                                                   /-/ Marian Janicki 

 

 


