
 
 

I N F O R M A C J A 
o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących                                    

własność Gminy Leoncin 
 

 
Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                       

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.)  

 
 
 
 

WÓJT GMINY LEONCIN 
 
podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów na sprzedaż niżej 
wymienionych nieruchomości: 
 
 
1. Nieruchomość położona w miejscowości  WINCENTÓWEK o pow. 1030 m2  

oznaczona nr 57/34  (Kw nr WA1N/00044566/0), przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, wraz z udziałem 2060/71098 części w działkach ewid. 
nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2  ( Kw nr WA1N/00065971/0) stanowiących drogę 
wewnętrzną. 

 
1)    data,  miejsce,                                                            27.05.2009 r. Urząd Gminy Leoncin,    
       rodzaj przeprowadzonego przetargu:                       czwarty przetarg ustny nieograniczony 
 
2)   Liczba osób dopuszczonych  
      do uczestnictwa w przetargu :                                      1 osoba 
 
3)   Liczba osób niedopuszczonych                     nie było osób niedopuszczonych do          
      do uczestnictwa w przetargu :                                       uczestnictwa w przetargu 
 
4)   Cena wywoławcza (bez podatku VAT):                        102 486,00 zł 
 
5)   Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:                      103 516,00 zł + 22% VAT 
 
6)    Imię i  nazwisko osoby ustalonej jako nabywca  
       nieruchomości:                Pani Beata Marzena KARWOWSKA    
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2. Nieruchomość położona w miejscowości WINCENTÓWEK o pow. 1030 m2  
oznaczona nr  57/36 (Kw nr WA1N/00044566/0), przeznaczona pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, wraz z udziałem  2060/71098 części w działkach ewid. 
nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2    ( Kw nr WA1N/00065971/0) stanowiących drogę 
wewnętrzną o szer. 8,00 m.  

 
       1)    data,  miejsce,                                                      27.05.2009 r. Urząd Gminy Leoncin,                            

       rodzaj przeprowadzonego przetargu:                        trzeci przetarg ustny nieograniczony 
 
2)   Cena wywoławcza (bez podatku VAT):                       102 486,00 zł 
 
3)   Liczba osób dopuszczonych oraz osób  
      niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu :       nikt nie przystąpił do przetargu 
 
4)   Wynik przetargu:       przetarg zakończył się wynikiem    

negatywnym                   
 
 

Powyższa informacja została wywieszona na tablicach informacyjnych w siedzibie 
Urzędu Gminy na okres 7 dni tj. od dnia 05 do 11 czerwca 2009 r. oraz zamieszczona na 
stronach internetowych: www.regioset.pl/leoncin, www.leoncin.nbip.pl / przetargi. 
 
 
 
 
 
Leoncin,  04  czerwca 2009 r. 

Wójt Gminy  
Józef Mosakowski 

 
 
 

http://www.leoncin.nbip.pl/

