
 

 

                                                                                                      Odolanów, dnia  18.07.2022 r. 

 

                                                   I N F O R M A C J A 

                            o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego 

                            na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości  

                            Wierzbno  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 

(t.j.Dz.U. z 2021 r. , poz. 2213  ) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podaje do publicznej 

wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego   na zbycie prawa 

własności nieruchomości gminnej: 

1/ Przetarg odbył się w dniu 04.07.2022 r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

Odolanów ul. Rynek 11(Sala nr 10.1). Przedmiotem przetargu była działka 98/4 o pow. 0,0200 

ha położona w Wierzbnie, zapisana w księdze wieczystej KZ1W/00058744/6, stanowiąca 

własność Gminy i Miasta Odolanów.  

2/Od dnia 01 stycznia 2004 roku nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego na teren, na którym położona jest w/w nieruchomość.  

Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Odolanów przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 26 lipca 2017 roku 

Nr XXX/278/17, nieruchomość jest  oznaczona symbolem M, oznaczającym tereny, na których 

preferuje się zabudowę jednorodzinną i zagrodową). 

Cena wywoławcza nieruchomości – 10 000,00 zł /brutto/ 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  10 100,00   zł/brutto/ 

Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Liczba osób(firm)  dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -2 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

W dniu 29.06.2022 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Odolanów  zostało wpłacone  wadium   

przez Pana T. Jura  w wysokości 1 000,00 zł ( przelew z dnia  15.06.2022 r.)  

Do przetargu osoba , która  wpłaciła wadium nie przystąpiła. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą w/w nieruchomości jest :Krzysztof Adam  

Jura. 

                                        

 

 

                                                                                                              z up. BURMISTRZA 

                                                                                                                 Jan Prokop 

                                                                                                                z-ca Burmistrza   

 

 

 

 

 

 

 

 


