
Wójt Gminy Cedry WieIkie
ul. rrł. pł, ayń s kiego 76, B3 -O}aC^ed ry Wi e l ki e

tel.:58 aqzźo32, tax:58 ós3 61"66,

e-rnail: urzad@cedry-wiellie,pt NlP: 593-19-10-037

www.cedry-wielkie,pl
Celww'tdWta

Cedry Wielkie, 23 sĘczńa2018r,
GN.6840.04.a2-2017

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września}a}4 r, w sprawie

sposobu pr""pro*ud"-urri a przetu gó* ;;';;il;;' nZ riY 
"i"nieruchomo 

Ści (D z' |]' z Ż01 4

r. poz.1490)

Wóit Gminy Cedry Wielkie

INFORMUJE

Dnta 2\s§cznia 2018 r. o godz, 11,00 w siedzibie Gminy Cedry Y/ielkie zostały

przeprowadzonerokowaniapoIIprzetarguustnymnieograniczonymnasprzedń
następuj ący"t rri"*"t,omoSci "i""aU"dow*y,H 

w miej scowości Cedry Małę :

W odniesieniu do sptzedazy działki nr 155/11, obręb Cedry Małe zamiar wzięcia udziału

paprzezwpłatę zalickizłizętllę rgŁorr"ńu,,zgłosiłomałżeństwo, }1óre zostało dopuszczone

łouczestnictwa w rokowarriu,

CenaosiągniętaWrokowaniuwodniesieniudosprzeduĘdziaŁktnr155/11'obręb
Cedry Małe wyni"J" ir ?00,0t} zł (słownie: sześćdziesiąt jeden §sięcY siedemset zło§ch)'

do której talezy doliczyć 23 %Y AT,

Ustalonyjakonabyrrucaprav/awłasnościdziałkinr155/11obrębCedryMałezostało
małzeństwo Państwo Patrycja i Michał Sekuła,

Cenawywoławczł
w złoĘch *

84 000,00

Za|icz|<a 10oń ceny

wywoławczej w
złoĘch

8 400,00

L.p.
położenie

działki
Nr dz. Pow. rrr?

Nr
KW

1 155
l Cedry Małe l5519

5 700,00
776 57 000,00

ż. Cedry Małe 155/11
ś
*ń
c\ł
ralś 74 000,00 7 400,00

4.

Cedry Małe l55l12 |0ż3

79 000,00 7 900,00

Cedry Małe l55l13 l088

6 800,00
9ż4 ó8 000,00

5.

6.

Cedry Małe l5sl11

70 000,00 7 000,00
CedryMałe ń5nl ln*



W odniesieniu do sprzedńy dziŃki ttr l55ll7, obręb Cedry }dńe zamiar wzięcia udziału

poprzezwpłatę zaliczki i złożeńe zgłoszenia, zgłosiło małżeństwo, które zostało dopuszczone

do uczestnictwa w rokowaniu.

Cena osiągnięta w rokowaniu w odniesieniu do sprzedaży działki nr I55lI7, obręb

Cedry Małe wyniosła 68 100o00 zł (słownie: sześódzięsiąt osiem tysięcy sto złotych), do

której należy doliczyó 23 %Y AT.

Ustalony jako nabyrvca prawa własności dzińkl nr 155117 obręb Cedry Małe zostało

małżeństwo Pństwo Kamila i Maciej \Milczak.

W odniesieniu do sprzedńy działek nr 155l9,I55lI2,I55l13,155l2I obręb Cedry Małe,

powołana przęzWójta Gminy Cedry Wielkie komisja stwierdziła,iż do dnia 17.01.2018 r nie

wpłynęła żadte zgloszenie ldztŃu w rokowaniach na zakłap ww. działek oruz nie wPłynęła

kwota ozl7aczona jako zaliczka. W związkuzpowyższymnaprzetatgw dniu 22.0I.20I8r. ntę

stawiła się żadna osoba. Przetarg na powyzsze dztŃki zakończyŁ się wynikiem negatywnym.

Przewodni cząca komisj i o głosiła zamknięcie przetargu.

Elżbieta


