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NIP 639-19-67-777 

REGON 276258470 

Nędza, 7 lipca 2020 roku 

INFORMACJA  

O WYNIKU PRZETARGU  

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.2014.1490) Wójt Gminy Nędza  podaje do publicznej wiadomości następującą informację 

o wyniku przeprowadzonego przetargu: 

Data przetargu: 29.06.2020 r. 

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad 

Rodzaj przetargu: I ustny przetarg nieograniczony  

 

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM 

1. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/6 obręb Nędza o pow. 0,0850 ha , 

KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 48.000,00 zł netto + należny podatek VAT 

Liczba osób dopuszczonych:  0 

Liczba osób niedopuszczonych: 0 

2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/7 obręb Nędza o pow. 0,0827 ha , 

KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 47.000,00 zł netto + należny podatek VAT 

Liczba osób dopuszczonych:  0 

Liczba osób niedopuszczonych: 0 

3. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/24 i 900/46 obręb Nędza o pow. 

0,0737 ha , KW GL1R/00028897/3 i KW GL1R/00027266/4, cena wywoławcza 42.000,00 zł 

netto + należny podatek VAT 

Liczba osób dopuszczonych:  0 

Liczba osób niedopuszczonych: 0 

4. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/28 i 900/49 obręb Nędza o pow. 

0,0906 ha , KW GL1R/00028897/3 i GL1R/00027266/4, cena wywoławcza 54.000,00 zł netto + 

należny podatek VAT 

Liczba osób dopuszczonych:  0 

Liczba osób niedopuszczonych: 0 

5. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/27 obręb Nędza o pow. 0,0807  ha,  

KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 46.000,00 zł netto + należny podatek VAT 

Liczba osób dopuszczonych:  0 

Liczba osób niedopuszczonych: 0 

6. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/26 obręb Nędza o pow. 0,0746 ha , 

KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 43.000,00 zł netto + należny podatek VAT 

Liczba osób dopuszczonych:  0 

Liczba osób niedopuszczonych: 0 

7. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 899/13 obręb Nędza o pow. 0,0838 ha , 

KW GL1R/00028897/3, cena wywoławcza 48.000,00 zł netto + należny podatek VAT 

Liczba osób dopuszczonych:  0 

Liczba osób niedopuszczonych: 0 


