
 
 

I N F O R M A C J A 
o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych 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) 
 

WÓJT GMINY LEONCIN 
podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Leoncin, 
przeprowadzonych w dniu 30 marca 2007 r. w Urzędzie Gminy Leoncin 

 
 

I. Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi 
Wincentówek o pow. 1575 m2 oznaczonej nr 57/29 (Kw 44566 ) oraz udziału                  
w wysokości  3150/71098 części w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o łącznej pow. 
2889 m2 (Kw 65971 ), stanowiących drogę wewnętrzną. 

1. W przetargu uczestniczyło dwóch uczestników.  
2. Nie było osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. 
3. Cena wywoławcza nieruchomości : 60 835,00 zł. 
4. W przetargu osiągnięto cenę 62 665,00 zł, do której zostanie doliczony               

22% podatek VAT.  
5. Nabywcą nieruchomości ustalonym w przetargu jest Pan Rafał Mariusz 

Bartoszek. 
II. Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi 

Wincentówek o pow. 1495 m2 oznaczonej nr 57/30 (Kw 44566 ) oraz udziału w 
wysokości  2990/71098 części w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o łącznej pow. 
2889 m2 (Kw 65971 ), stanowiących drogę wewnętrzną. 

1. W przetargu uczestniczyło dwóch uczestników.  
2. Nie było osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. 
3. Cena wywoławcza nieruchomości : 57 735,00 zł. 
4. W przetargu osiągnięto cenę 65 275,00 zł, do której zostanie doliczony               

22% podatek VAT.  
5. Nabywcą nieruchomości ustalonym w przetargu jest Pani Anna Nowak. 

 
Powyższa informacja zostaje wywieszona na tablicach informacyjnych w siedzibie 

Urzędu Gminy na okres 7 dni tj. od dnia 11 do 17 kwietnia 2007 r. oraz zamieszczona na 
stronach internetowych: www.regioset.pl/leoncin , www.leoncin.nbip.pl /ogłoszenia. 
 
 
 
Leoncin,  10 kwietnia 2007 r. 
 
 

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

