
  

 

WM.6840.1.2021                                  Gniezno, dnia 01.06.2021 

 

KOMUNIKAT 

 

 

Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że na dzień  

25.05.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gnieźnie przy ul. Głogowej, Truskawkowej, 

Morwowej, Żurawinowej, dla których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod 

oznaczeniem PO1G/00029509/2. Przetarg dotyczył nieruchomości oznaczonych geodezyjnie  

na arkuszu 113 jako działki: 

Nr  97/21  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciły 3 osoby.   Cena wywoławcza wynosiła 83 931,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 120 051,00 zł. Nabywcą został Pan Daniel Wyrzykowski. 

Nr  97/22  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 5 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 88 165,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 135 335,00 zł. Nabywcą został Pan Daniel Wyrzykowski. 

Nr  97/23  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciły 3 osoby.   Cena wywoławcza wynosiła 82 643,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 113 353,00 zł. Nabywcą został Pan Damian Kowalski. 

Nr  97/24 - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 6 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 82 643,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 126 633,00 zł. Nabywcą został Pan Daniel Wyrzykowski. 

Nr  97/25  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciły 4 osoby.   Cena wywoławcza wynosiła 83 287,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 84 967,00 zł. Nabywcą został Pan Maciej Lewandowski. 

Nr  97/26  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciły 4 osoby.   Cena wywoławcza wynosiła 83 195,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 94 115,00 zł. Nabywcą został Pan Daniel Wyrzykowski. 

Nr  97/29  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciły 4 osoby.   Cena wywoławcza wynosiła 84 576,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 88 826,00 zł. Nabywcą został Pan Daniel Wyrzykowski. 



Nr  97/30  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciły 3 osoby.   Cena wywoławcza wynosiła 92 306,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 100 676,00 zł. Nabywcą został Pan Daniel Wyrzykowski. 

Nr  97/43  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 5 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 79 882,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125 482,00 zł. Nabywcą został Pan Arkadiusz Orzechowski. 

Nr  97/45  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 5 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 82 919,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 116 949,00 zł. Nabywcą został Pan Damian Kowalski. 

Nr  97/46  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 6 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 81 355,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 101 035,00 zł. Nabywcą został Pan Krzysztof Helik. 

Nr  97/47  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 7 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 82 827,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 121 007,00 zł. Nabywcą został Pan Damian Kowalski. 

Nr  97/48  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 7 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 81 539,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 120 079,00 zł. Nabywcą został Pan Samuel Ławniczak. 

Nr  97/49  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 7 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 83 011,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 113 251,00 zł. Nabywcą został Pan Damian Kowalski. 

Nr  97/50  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 6 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 99 181,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 175 181,00 zł. Nabywcą został Pan Samuel Ławniczak. 

Nr  97/51  - ustalono,  iż na wskazaną działkę prawidłowo wadium upoważniające 

do wzięcia udziału w przetargu wpłaciło 7 osób.   Cena wywoławcza wynosiła 100 041,00 zł. Najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 199 021,00 zł. Nabywcą została Pani Aleksandra Królikowska. 

 


