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Informacja o wyniku pierwszego przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów jako dz. nr 299/4, 

obręb geod. 0017 Stobno Wieś, położonej w miejscowości Stobno 

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. z 2021 r. poz. 2213). informuję, że: 

1) Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu 

W dniu 13 maja 2022 r. o godz. 9
00 

w Budynku Tradycji w Godzieszach Wielkich przy ul. 11 Listopada 1 

został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewid. 

gruntów jako dz. nr 299/4, obręb geod. 0017 Stobno Wieś, położonej w miejscowości Stobno. 

2) Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 

Przedmiotem przetargu była nieruchomość będąca własnością Gminy Godziesze Wielkie, oznaczona w wid. 

gruntów jako dz. nr 299/4, o pow. 0,0902 ha, obręb geod. 0017 Stobno Wieś, położona w miejscowości Stobno, 

dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00081961/3.  

3) Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu 

Do udziału w przetargu zostały dopuszczone dwa podmioty. Podmioty te dokonały w terminie wpłaty 

wadium na konto Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, a przedłożone przez nich dokumenty nie budziły 

wątpliwości natury formalno-prawnej. Brak osób niedopuszczonych do przetargu. 

4) Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cenę osiągnięta w przetargu 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 67 550,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy 

pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23%VAT.  

Cena uzyskana w przetargu wyniosła: 75 030,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści 

złotych 00/100) + 23%VAT. Razem brutto: 92 286,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 

osiemdziesiąt sześć złotych 90/100). 

5) Imię, nazwisko/Nazwa/Firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości 

Jerzy Bęben. 

Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Godziesze Wielkie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w okresie 

od dnia 23 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie 

/-/ Józef Podłużny 

 


