
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 
informację o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych z dnia 12 listopada 2021 na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wołczyn przeprowadzonych w 

siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie – sala nr 32 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 899 ark. m. 3, obręb 0069, o powierzchni 0,1192 ha, 

położonej w Wołczynie, zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1U/00073787/2 wolna od 

obciążeń i zobowiązań oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

cena wywoławcza nieruchomości – 95 000,00 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 105 000,00 zł 

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 3 

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 1 

nabywca nieruchomości – Pan Tomasz Pawyza, który nabył nieruchomość za kwotę  

105 000,00 zł netto + 23 % podatku VAT 

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 905 ark. m. 3, obręb 0069, o powierzchni 0,0649 

ha, położonej w Wołczynie, zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1U/00073787/2 

wolna od obciążeń i zobowiązań oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego 

symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

cena wywoławcza nieruchomości – 55 000,00 zł 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 55 550,00 zł 

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2 

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 1 

nabywca nieruchomości – Państwo Elżbieta i Kazimierz Bar, którzy nabyli nieruchomość 

za kwotę 55 550,00 zł netto + 23 % podatku VAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, na stronie BIP 
oraz na stronie internetowej Urzędu w dniach 22 listopada – 30 listopada 2021 r.  
Wołczyn, 22 listopada 2021 r. 


