
Kluczbork, dnia   02 kwietnia 2021r. 

 

Nr GNP.6840.10.2021.JK       

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z poźn.zm.), 

Burmistrz Miasta Kluczborka podaje do publicznej wiadomości: 

 

Informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kluczbork,  

który odbył się w dniu 25.03.2021r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, 

 ul. Katowicka 1,  godz. 10.00 

 

 

I przetarg ustny nieograniczony 

 

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

- Kuniów – ark.m. 9 działka nr 452 o pow. 0,1128ha w,  KW    OP1U/00016043/8 (wolna od obciążeń 

dla przedmiotowej nieruchomości)  

Wadium, ilość wpłat – 2 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 71.994,36 zł. 

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 73.000,00 zł. 

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

- Łukasz Pełka 

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

- Kuniów – ark.m. 9 działka nr 453 o pow. 0,1128ha w,  KW    OP1U/00016043/8 (wolna od obciążeń 

dla przedmiotowej nieruchomości)  

Wadium, ilość wpłat – 1 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak osób dopuszczonych do przetargu 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 71.994,36 zł. 

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – nie dotyczy 

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

- przetarg zakończony wynikiem negatywnym 

 

3. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

- Kuniów – ark.m. 9 działka nr 478/477 o pow. 0,1944ha w,  KW    OP1U/00016043/8 (wolna od 

obciążeń dla przedmiotowej nieruchomości)  

Wadium, ilość wpłat – brak 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak osób dopuszczonych do przetargu 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 105.472,50 zł. 

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – nie dotyczy 

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

- przetarg zakończony wynikiem negatywnym 

 

III przetarg ustny nieograniczony 

 

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

- Kluczbork-  ark.m. 3, działka nr 16/24 o pow. 0,5125 ha w,  KW OP1U/00043070/4  

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 



2 

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 323.232,00 zł. 

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – nie dotyczy 

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

- przetarg zakończony wynikiem negatywnym 

 

 

IV przetarg ustny nieograniczony 

 

4. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

- Kluczbork , ul. Ks. Skargi – ark.m. 4 działka nr 264/1 o pow. 0,1380ha w,  KW    OP1U/00058054/4  

(wolna od obciążeń)  

Wadium, ilość wpłat – 1 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 183.947,73 zł. 

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 185.800,00 zł. 

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

- Łukasz Pełka 

 

 

 

Powyższą informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku na okres od dnia 02.04.2021r. do 

dnia 08.04.2021r. 

          

 


