
KOMISJA PRZETARGOWA
zorzqdzenie N 201/2420

Burmislrzo Ponieco
z dnio 2ó czeMco 2020 r"

GG i MK.6840.2.4.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 20I 12020 Burmistrza Ponieca
informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. w sa1i nr 7 Urzędu Miejskiego
w Poniecu, przy ulicy Rynek 24 odbył się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej' położon ej w Dztęczynie oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 1I715 o powierzchni 0.1058 ha opisanej'w księdze
wieczystej KW PO1 Y/000247 1I I I.

Cena wywoławcza nietuchomości wynosiła 36.000,00 zł + podatek yAT 23%
(słownie: trzydzieści szeŚć tysięcy złotych 00/100)'

Do dnia 22 czerwca 2020 t.' 1 osoba dokonała wpłaty wadium w kwocie
5.500'00 zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)'

Do dalszego przetargu dopuszczono 1 osobę.

W wyniku przetargu opisaną wyżej nieruchomości nabył Pan Maciej Nowak
Za cenę 36.360'00 zł + podatek v AT 23%.

Była to najwyŻsza cena osiągnięta \Ą przetargu.

Wadium w kwocie 5.500'00 zł zdicza się
przedmiotowej nięr_uchomości.

na poczet ceny nabycia

Przewodniczący K misj i Przetargowej

Krysti uśkiewicz

Wywieszon

Zdjęto dnia

o 30 czerwca 2020 r.



KOMISJA PRZETARGOWA
Zarzqd:enie nr 241 /2424

BUrmisłrzo Ponieco
: dnio 2ó czerwco 2020 r.

GG i MK.6840.2.6.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 20112020 Burmistrza Ponieca
infomuje, że w dniu Ż6 częrwca 2020 r. w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Poniecu, przy ulicy Rynek 24 odbył się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaŻ nieruchomości niezabudowanej, położon ej w Dzięczynie oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr II7lI1 o powierzchni 0.0949 ha opisanej w księdze
wieczystej KW POlY/000247 II I l.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 32.600'00 2| + podatek vAT 23%
(słownie: trzydzteśct dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

Do dnia 22 czerwca 20Ż0 r., 1 osoba dokonała wpłaty wadium w kwocie
4.900,00 zł. (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Do daiszego przetargu dopuszczono 1 osobę.

W wyniku przetargu opisaną wyżej nieruchomości nabyli Państwo Maciej
t lzabela Czwojda w udziale Y, i Pani Estera Czwojda w udziale t/2, za cenQ
32.930,00 zł + podatek v AT 23%.

Była to najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

Wadium w kwocie 4'900,00 zł zalicza się
przedmiotowej nieruchomości.

na poczet ceny nabycia

Przewodniczacv Przetargowej

ewicz

Wywieszono 30 czelwca 2020 r.

Zd.jęto dnia



KOMISJA PRZETARGOWA
U drzqdzenie N 241/2424

Burmisirzo Poniecq
z <]nk' 2t czet.ł!cÓ 2o2o l.

GG iMK.6840.2.5-20Ż0

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 20I 12020 Butmistrza Ponieca
informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Poniecu, przy ulicy Rynek 24 odbył się przętarg ustny nieograntczony na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położon ej w Dzięczynie oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr II7lI0 o powierzchni 0.0962ha opisanej w księdze
wieczystej KW POlY/000247 1 I I 1.

Cena w}rłoławcza nieruchomości wynosiła 33.000'00 zł + podatek vAT 23%
( słowni e : tr zy dzieści trzy tysiące złoty ch 00/ 1 00).

Do dnia 22 czerwca 2020 r., 1 osoba dokonała wpłaty wadium w kwocie
5.000'00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)'

Do dalszego przetargl dopuszczono 1 osobę.

W wyniku przetargu opisaną wyzej nieruchomości nabyli Państwo Maciej
i lzabela Czwojda w udziale % i Pani Estera Czwojda w udziale Yz, za cenę
33.330,00 2i + podatek VAT 23%.

Była to najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

Wadium w kwocie 5.000,00 zł zalicza stę
przedmiotowej nieruchomości.

na poczet ceny nabycia

Przewodniczący Kbmisji Przetargowej

tY1
KrlsriĘJuś\iewicz

Wywieszono 30 cze[wca2020 r.

Zd.jęto dnia



KOMISJA PRTETARGOWA
Zazqdzenie nr 201/2020

Burmislrzo Ponieco
z dnio 2ó czeruco 2020 r.

GG i MK.6840.2.3.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 20112020 Burmistrza Ponieca
informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r' w sa1i nr 7 |Jrzędu Miejskiego
w Poniecu, przy ulicy Rynek 24 odbył się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaŻ nieruchomości niezabudowanej, położon ej w Dzięczynie oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr II713 o powierzchni 0.0944 ha opisanej.w księdze
wieczystej KW POlY/000247 I I I 1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 34'800,00 zł + podatek yAT 23%
(słownie: trzydzleścl cztery tysiące osiemset złotych 00/100).

Do dnia 22 czerwca 2020 r., 1 osoba dokonała wpłaty wadium w kwocie
5.300'00 zł' (słownie: pięó tysięcy trzystazłotych 00/100).

Do dalszego przetargu dopuszczono 1 osobę'

W wyniku przetargu opisaną wyzej nieruchomości nabył Pan Maciej Nowak,
za aenę 35. 150,00 zł + podatek y AT 23%.

Była to najwyższa cena osiągnięta w plzetargu.

Wadiurn w kwocie 5.300,00 zł zalicza się
przedmiotowej nieruchomości.

na poczet ceny nabycia

Przewodniczący K isj i Przetargowe.j

.\
Krvstr bn kiewicz

Wywieszono 30 czerwca 2020 r.

Zdjęto dllia



KOMISJA PRZETARGOWA
'Lcrzqdzenie 2O1/2O2O

Burmistrzo Ponieco
z dnia 2ó czeryrca 2o2a l-

GG i MK.6840-2.7.2020

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 20112020 Bunnistrza Ponieca
informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. w sali rrr 7 Urzędu Miejskiego
w Poniecu, przy ulicy Rynek 24 odbył się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położon Ą w Dzięczynie oznaczonej
geodezyjniejako działka nr II7lI2 o powierzchni 0.0875 ha opisanej w księdze
wieczystej KW POlY/000247 I1 I 1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 30.200,00 zł + podatek yAT 23%
(słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych 00/100).

Do dnia 22 czerwca 2020 r.' 2 osoby dokonały wpłaty wadium w kwocie
4.600'00 zł. (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Do dalszego przetargu dopuszczono 2 osoby.

W wyniku przetargl opisaną wyżej nieruchomości nabył Pan Maciej Nowak,
za cenę 30.510'00 zł + podatek y AT 23%.

Była to tajwyŻsza cena osiągnięta w przetargu.

Wadium w kwocie 4.600'00 zł ząljcza się
przedmiotowej nieruchomości.

na poczet ceny nabycia

Przewodniczący K Przetargowe.j

ewlcz

Wvwieszono 30 czerwca 2020 r.

Zdjęto dnia


