
 

Słupca, dnia 18 września 2012 r. 

INFORMACJA O WYNIKACH  PRZETARGÓW I USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA ZBYCIE N/W NIERUCHOMOŚCI 

 

Data i miejsce   

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu 

Oznaczenie 

nieruchomości będącej 

przedmiotem przetargu 

wg katastru 

nieruchomości  

i księgi wieczystej 

 

Liczba osób dopuszczonych oraz osób 

niedopuszczonych do uczestnictwa w 

przetargu 

 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz 

najwyższa cena osiągnięta  

w przetargu 

Imię i nazwisko 

albo nazwa lub 

firma osoby 

ustalonej jako 

nabywca 

 

18 września 2012 r. 

Urząd Gminy w Słupcy (sala posiedzeń), 

godz. 9.00 

I przetarg ustny nieograniczony 

 

Drążna 

Nr ew. 257  

o pow. 2,5700 ha 

KN1S/00023235/1 

 

1. Dopuszczeni  do przetargu – 

nikt nie wpłacił wadium 

2.  Nie dopuszczeni do  

               przetargu - brak 

Cena wywoławcza: 52.000,00 netto plus VAT  

Najwyższa cena osiągnięta  w przetargu – nie 

dotyczy  

plus podatek  VAT  wysokości 23% 

Cena nabycia brutto: nie dotyczy 

 

 

brak 

 

18 września 2012 r. 

Urząd Gminy w Słupcy (sala posiedzeń), 

godz. 9.30 

I przetarg ustny nieograniczony 

 

Drążna 

Nr ew. 304/2  

o pow. 02200 ha 

KN1S/00023235/1 
 

 

1. Dopuszczeni  do przetargu – 

nikt nie wpłacił wadium 

2.  Nie dopuszczeni do  

               przetargu - brak 

Cena wywoławcza: 6.800,00 zł netto plus VAT 

Najwyższa cena osiągnięta  w przetargu- nie 

dotyczy 

plus podatek VAT  wysokości 23%  

Cena nabycia brutto: nie dotyczy 

 

 

brak 

 

18 września 2012 r. 

Urząd Gminy w Słupcy (sala posiedzeń), 

godz. 10.00 

I przetarg ustny nieograniczony 

 

Drążna 

Nr ew. 382/2  

o pow. 0,3600 ha 

KN1S/00023235/1 

1. Dopuszczeni  do przetargu – 

nikt nie wpłacił wadium 

2.  Nie dopuszczeni do  

przetargu - brak 

Cena wywoławcza: 8.700,00 zł netto plus VAT 

Najwyższa cena osiągnięta   w przetargu: nie 

dotyczy 

plus podatek VAT  wysokości 23%  

Cena nabycia brutto: nie dotyczy 

 

 

brak 

 

18 września 2012 r. 

Urząd Gminy w Słupcy (sala posiedzeń), 

godz. 10.30 

I przetarg ustny nieograniczony 

 

Drążna 

Nr ew. 73 

o pow. 0,9248 ha 

KN1S/00024355/1 

              Dopuszczeni do przetargu: 

1. Lech Walczak 

2. Tadeusz Kazuś 

3. Artur Głowacki 

               Nie dopuszczeni do przetargu –  

               brak 

Cena wywoławcza: 29.500,00 zł netto plus 

VAT 

Najwyższa cena osiągnięta  w przetargu: 

29.800, 00 zł  

plus podatek VAT  wysokości 23%  

Cena nabycia brutto: 36.654,00 zł 

 

 

Lech Stanisław 

Walczak 

Informację wywiesza się na okres 7 dni tj. od dnia 18 września 2012 r. do dnia 24 września 2012 r. 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  

/-/Karol Kujawa  


