
Odolanów, dnia 20.01.2023 r. 

I N F O R M A C J A 

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Garki 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 nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gminnej: 
1/ Przetarg odbył się w dniu 05.01.2023 r. o godz.11:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów 

ul. Rynek 11(Sala nr 10.1). Przedmiotem przetargu była działka 905 o pow. 0,3900 ha położona w 

Garkach, zapisana w księdze wieczystej KZ1W/00057842/6, stanowiąca własność Gminy i Miasta 

Odolanów. 

2. Działka 905 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast 

w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i 

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

nieruchomość znajduje się w terenach stanowiących obszary rolne o symbolu jednostki bilansowej RP. 

Dla przedmiotowej działki jest sporządzona inwentaryzacja lasu, która określa zadania gospodarcze 

obowiązujące od 01.01.2023r. do 31.12.2028r.  

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

Cena wywoławcza nieruchomości - 20 000,00 zł (netto) 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 69 100,00 zł (netto) 

Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23 % wartość działki wyniosła : 84 993,00 zł brutto słownie : 

osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100). Liczba osób(firm) 

dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -3 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą w/w nieruchomości jest : 

Pani Magdalena Wójcik, zam. Granowiec. 

Z uwagi na to, iż kupujący nie stawił się w ustalonym terminie i miejscu zawarcia Aktu 

Notarialnego przetarg uznaje się za zakończony wynikiem negatywnym. 

 

Burmistrz 

/-/ Marian Janicki 

 

 


