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INFORMACJA
OWYNIKU PRZETARGU

Komisja Przetargowa powołana zarządzenięm nr l2tl2012 Burmistrza Ponieca
informuj e, Że w dniu 20 marca 20t2 r. w sali nr 7 IJrzęduMiejskiego w Poniecu , PrzY
ulicy Rynek 24 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie
wieczyste nieruchomości niezabłtdowanych, połozonych w Poniecu obręb ulicy
Rydzyriskiej i Dębowej oznaczonych geoderyjnie jako działka nr 1193lz, nr 1l93l3,
nr 119314, nr 1,19315, nr Ll93l6, nr 119317,nr l193l8o nr ltg3llL, nr 1193112, trr
tl93ll3r [f t193ll'4l [f 1't93l15r lrf 1'193ll'6 opisanych w księdze wieczystej KW
POlY/0A03192914.

w wyniku ptzeprowadzonego przetargu oddano w użytkowanię wieczyste
następuj ące nieruchomości :

1) DziaŁka nr 1193 t5 o powierzchni t025 m2 _ cena wywoławcza nieruchomości
wynosiła35.220,00 zł + podatek VAT 23%.

. do dnia 16 marca 1 osoba dokonaŁawpŁaĘ wadium w kwocię 3.52Ż,aa zŁ,
o do dalszego przetargu dopuszczono l osobę,
o po przeprowadzonym przetargu opisaną wyŻęj nieruchomości nabył

Hubert Wujczak, za cenę netto 35.572,a0 zł., kt ra zostałapowiększona o
23% podatek od towar w i usfug (VAT) w wysokości 8.18I,56 Zł., co
stanowi cenę brutto 43.753156 zł. Była to najwyŻsza cena osiągnięta w
przetargu,

o pierwsza opłata za oddanie w ufikowanię wiecryste wynosi 6.563,03 zł
( w tym podatek VAT w krłocie 1.227 ,23 zł).

2) Dziaka nr 1193 t6 o powierzchni 1081 m' - cena wywoławcza nięruchomoŚci
wynosiła37.I45,00 Zł + podatek VAT 23%.

o do dnia 16 marca 1 osoba dokonaławpłaĘ wadium w kwocie 3.715,00 zł,
o do dalszego przetargu dopuszczono 1 osobę,
o po przeprowadzonym ptzetatgu opisaną wyŻęj nięruchomości nabył

Hubert Wujczak ) Za cenę netto 37 .516,00 zł.,l<t ra została powiększona o
23% podatek od towar w i usfug (VAT) w wysokoŚci 8.628,68 zł., co
stanowi cenę brutto 46.144168 zł. ByŁa to najwyŻsza cena osiągnięta w
przetargc,

. pierwsza opłata za oddanie w uĄrtkowanie wieczyste wynosi 6.92I,70 zł
( w tym podatek vAT w k rvocię t.294,30 Zł).

3) Działka nr 1193 t7 o powierzchni 1297 m' _ cena wywoławcza nięruchomości
wynosiła 46.944,0a zł + podatek VAT 23%.

O do dnia 16 marca 1 osoba dokonaŁawpłaĘ wadium w lovocię 4.694,0a Zł,
o do dalszego przetargu dopuszczono 1 osobę,
o po przeprowadzonym przetargv opisaną wyŻej nięruchomości nabył

Pruemysław Dąbrowski, Za cenę netto 47.413,00 Zł., kt ra została
powiększona o 23% podatek od towar w i usług (VAT) w wysokości



4)

10.904,.99 zł., co stanowi cenę brutto. 58.317,99 zł. Była to najwyŻsza
cena osiągnięta w przetarga,

o pierwsza opłata za oddanię w uzytkowanie wieczyste wynosi 8.747,70 zł
( w tym podatek VAT w krvocie 1.635 ,75 Zł).

DziaŁka nr 1L93 ltl o powierzchni t"041 m' _ cena wywoławcza nięruchomości
wynosiła39.587,a0 zł + podatek VAT 23%.

O do dnia 16 marca 1 osoba dokon ała wpłaĘ wadium w kwocię 3 .959 ,00 ZŁ,

. do dalgzęgo przętargu dopuszczono 1 osobę,

. po ptzęĘrowadzonym ptzetargu opisaną wyŻej nieruchomości nabyli
Natalia i Krystian JuŚkiewicz, za cenę netto 39.983,00 Zł., kt ra została
powiększona o 23% podatek od towar w i usfug (VAT) w wysokości
9.196,09 zł., co stanowi cenę brutto 49.l79ra9 zł. Była to najwyŻsza cena

osiągnięt a w przetargu,
. pierwsza opŁata za oddanie w uzytkowanię wieczyste wynosi 7.376,86 zŁ

( w tym podatek VAT w lavocie I.379,4I zŁ).

Działka nr 1193 l14 o powierzchni 900 m2 - cena wywoławcza nieruchomoŚci
wynosiła32.575,00 zł + podatek VAT 23%.

. do dnia 16 marca 2 osoby dokonaŁy wpłaty wadium w Lr.rvocie 3.258,a0 zŁ,

o do dalsze}o przetargu dopuszczono 2 osoby,
o po ptzeptowadzonym przetargu opisaną wŻq nieruchomości nabyli

Małgotzata i Marcin Barscyo za cenę netto 32.9a1,00 Zł., lrJr ra została
powiększona o 23% podatek od towar w i usfug (VAT) w wysokości
7.567,23 Zł., co stanowi cenę brutto 4a.468r23 zł.Była to najwyŻsza cena
osiągnięta w przetar gu,

. pierwsza opłata za oddanie w uzytkowanie wieczyste wynosi 6.070,23 zł
( w tym podatek VAT w kwocie 1.135'08 zł).

Działka nr 1193 lI5 o powierzchni 758 m2 _ cena wywoławcza nięruchomości
wynosiła}7.435,a0 zł + podatęk VAT 23%.

o do dnia 16 marca 1 osoba dokonaŁawpłaĘ wadium w lcrvocię 2.7 44,00 zŁ,

. do dalszego przetargu dopuszczona I osobe,
o po ptzeprawadzonym przetargl opisaną wyŻej nieruchomoŚci nabyli

Ilona i Marcin Idowiak, Z& cenę nętto 27.709,a0 zł., kt ra została
powiększona o 23% podatek od towar w i usfug (VAT) w wysokoŚci
6.373,07 7-Ł., co stanowi cenę brutto 34.082107. zł.Była to najwyŻsza cęna
osiągnięt a w ptzetarguo

o pierwsza opłata za oddanie w uzytkowanie wieczyste wynosi 5.II2,3I zł
( w tym podatek VAT w ksrocię 955,96 ?-ł).
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