PROTOKÓŁ
z dnia 7.05.2014 r. o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Gminy Pielgrzymka

z

II ustnego przetargu nieograniczonego w siedzibie Urzędu Gminy w Pielgrzymce

w sprawie sprzedaży będącej własnością Gminy Pielgrzymka nieruchomości gruntowej
zbudowanej Nr 923/4 o pow. 0,16 ha obręb Proboszczów, gmina Pielgrzymka.

Komisja przetargowa:
1. Joanna Szułkowska

- przewodnicząca Komisji,

2. Anna Grzyb

- sekretarz Komisji,

3. Paweł Kanikowski

- członek Komisji.

Przetarg odbył się w dniu 7.05.2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Pielgrzymce.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w „Gazecie
Piastowskiej”, na stronie internetowej Gminy Pielgrzymka, BIP, wywieszono na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń wszystkich
sołectw. Nieprawidłowości, ani błędów nie stwierdzono – wymagany miesięczny termin
ogłoszenia przed dniem przetargu został zachowany.
Nieprawidłowości, ani błędów nie stwierdzono – wymagany miesięczny termin
wywieszenia ogłoszenia został zachowany.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomości gruntowa zabudowana w położona
w granicach działki Nr 923/4 o pow. 0,16 ha,

w/w działka ujawniona jest w księdze

wieczystej Nr LE1Z/00041026/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowy
w Złotoryi.
Przewodnicząca otworzyła przetarg informując zebranych o przedmiocie przetargu,
trybie przeprowadzania przetargu, cenie wywoławczej nieruchomości, pierwszym postąpieniu
w wysokości 1% ceny wywoławczej.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej zabudowanej w II przetargu wynosi
18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Wadium zostało wpłacone w wymaganej wysokości 2 000 zł przez:


Pana Henryka Wojciechowskiego ul. Cicha 5, 58-250 Pieszyce,



Andryjasik Barbara i Jarosław zm. Proboszczów 92, 59-524 Pielgrzymka.

Na przetarg stawili się zainteresowani tj.


Pan Henryk Wojciechowski, ul. Cicha 5, 58-250 Pieszyce



Pani Barbara Andryjasik, zm. Proboszczów 92, 59-524 Pielgrzymka,

którzy zapoznali się i przyjęli regulamin przetargu.
W związku z powyższym przystąpiono do licytacji cena wywołania wynosi 18 000 zł
a pierwszego postąpienia 1% niniejszej wartości tj. 180,00 zł:
Pani Barbara Andryjasik zaoferowała kwotę 18 180,00 zł.
Pan Henryk Wojciechowski nie przystępił do licytacji.
Po trzykrotnym wywołaniu przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej ceny
zaoferowanej przez Panią Barbarę Andryjasik w kwocie 18 180,00 zł przetarg zostaje
zamknięty.
Nabywcą w/w nieruchomości zostaje Pani Barbara Andryjasik zm. Proboszczów 92,
59-524 Pielgrzymka za kwotę 18 180,00 zł słownie osiemnaści tysięcy sto osiemdziesiąt
złotych.
Wpłacone wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wlicza się w
poczet ceny nabycia.
Koszty notarialne oraz wieczysto księgowe przeniesienia prawa własności ponosi
nabywca.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

KOMISJA
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
NABYWCA
1. …………………………………….
2. …………………………………….

