
 

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

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r.              

poz. 1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości: 

 

Informację o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Jeleniewo , 

które odbyły się w dniu  5 listopada 2019 r.   

w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3  

 

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 373/2 o  powierzchni 1947 m2, położonej  w obrębie Kazimierówka, 

zapisanej w Księdze Wieczystej SU1S//00028519/6, na w/w nieruchomość została wydana decyzja     

o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wraz                       

z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania. 
                                                  

                                                Cena wywoławcza nieruchomości -  25 000, 00 zł + VAT 

 

              najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 40 000,00 + VAT 

  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 3  

  liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

  nabywcy nieruchomości –  Ewelina i Karol Banaszewscy 

 

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 26/5 o powierzchni 7303 m2, położonej w obrębie Malesowizna, zapisanej                

w księdze wieczystej SU1S/00028642/7, na w/w nieruchomość została wydana decyzja o warunkach 

zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami 

niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

 

  
                                Cena wywoławcza nieruchomości -  59 500,00 zł + VAT 
 

  najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak 

  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium) 

  liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

  nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 

 
 

 

3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki oznaczonej 

numerem ewidencyjnym 105/2 o  powierzchni 4220 m2, położonej  w obrębie Łopuchowo, zapisanej 

w Księdze Wieczystej SU1S//000028647/2, na w/w nieruchomość została wydana decyzja                           

o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wraz                       

z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania. 

 

                  Cena wywoławcza nieruchomości   -    50 500,00 zł  + VAT 
                      

                                   
               najwyższa cena osiągnięta w przetargu –   51 100,00 zł + VAT 

  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  1 

  liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

  nabywca nieruchomości –  Katarzyna Alicja i Zbigniew Piotr Możejkowie. 
 
 

 

 
 

         Wójt Gminy Jeleniewo 

          Kazimierz Urynowicz 


