Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:
Informację o wynikach przetargów
na sprzedaż nieruchomości Gminy Koronowo, które odbyły się w dniu 18 października 2021
r. w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Pl. Zwycięstwa 1 pok. 27

1. IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w miejscowości Dziedzinek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 113/2 o
pow. 0,3600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00067338/2.
cena wywoławcza 12.000,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 12.120,00 zł brutto
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Sandra Wawrzyniak
2. II przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w miejscowości Wiskitno, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 28/6 o pow.
1,1100 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00175046/8,
cena wywoławcza 33.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz
art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021
r. poz. 685 ze zm.).
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak ofert
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ze względu na
brak oferentów

z up. Burmistrza Koronowa
/-/ Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

