
  

  

WK.N.6840.16.2018                            Gniezno, dnia 12.03.2019 r. 

KOMUNIKAT 

 

Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że na dzień  

05.03.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gnieźnie w rejonie ulicy  

E. Orzeszkowej, stanowiących własność Miasta Gniezna, zapisanych w księdze wieczystej  

Nr PO1G/00033499/9, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg 

dotyczył działek oznaczonych geodezyjnie – ark. mapy 57 działki 1/18,  1/36, 1/46, 1/51, 1/54, 

1/56 oraz ark. mapy 56 działki 1/75, 1/76, 1/78, 1/79, 1/84, 1/120, 1/121. 

Ustalono, że na działkę 1/18 na ark. 57 wadium prawidłowo wpłaciły 4 osoby, które zostały 

dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 77 838,602 zł. 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 119 438,60 zł. Nabywcą została Pani Anna 

Stolarz reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Ryszarda Stolarz.  

Ustalono, że na działkę 1/36 na ark. 57 wadium prawidłowo wpłaciło 7 osób, które zostały 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 69 060,60 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 94 260,60 zł. Nabywcą został Pan Jarosław Tomczykowski. 

Ustalono, że na działkę 1/54 na ark. 57 wadium prawidłowo wpłaciły 3 osoby, które zostały 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 40 551,00 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 45 061,00 zł. Nabywcą została Pani Martyna Witkowska, 

reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Józefa Witkowskiego.  

Ustalono, że na działkę 1/56 na ark. 57 wadium prawidłowo wpłaciły 2 osoby, które zostały 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 39 818,80 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 40 218,80 zł. Nabywcą została Pani Kinga Romel. 

Ustalono, że na działkę 1/75 na ark. 56 wadium prawidłowo wpłaciły 2 osoby, które zostały 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 36 411,90 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 36 781,90 zł. Nabywcą został Pan Zbigniew Prus. 



Ustalono, że na działkę 1/76 na ark. 56 wadium prawidłowo wpłaciło 5 osób, które zostały 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 38 377,50 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 52 377,50 zł. Nabywcą został Pan Marcin Mądry. 

Ustalono, że na działkę 1/78 na ark. 56 wadium prawidłowo wpłaciło 5 osób, które zostały 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 35 836,50 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 41 236,50 zł. Nabywcą został Pan Marcin Mądry. 

Ustalono, że na działkę 1/79 na ark. 56 wadium prawidłowo wpłaciła 1 osoba, która została 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 36 411,90 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 36 781,90 zł. Nabywcą została A7 Spółka z o. o. 

Ustalono, że na działkę 1/84 na ark. 56 wadium prawidłowo wpłaciła 1 osoba, która została 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 36 411,90 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 36 781,90 zł. Nabywcą została A7 Spółka z o. o. 

Ustalono, że na działkę 1/120 na ark. 56 wadium prawidłowo wpłaciły 2 osoby, które zostały 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 37 789,50 zł. Brak postąpienia. 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

Ustalono, że na działkę 1/121 na ark. 56 wadium prawidłowo wpłaciły 2 osoby, które zostały 

dopuszczone do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 43 609,30 zł. Najwyższa cena 

osiągnięta w przetargu wyniosła 44 049,30 zł. Nabywcą został Pan Szymon Szymski. 

Ustalono, że na działki 1/46, 1/51 na arkuszu 57 nie wpłacono wadium upoważniającego  

do wzięcia udziału w przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

 


