
Wójt Gminy Gniezno 

ogłasza 
 

II   przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych  

w  miejscowości  Osiniec: 

Lp. 
Nr 

geodez. 
działki 

Powierzchnia  
w m2 

Nr KW Cena 
netto 

Wadium 

Przeznaczenie  
w planie 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Obciążenie 
nieruchomości 

 
1. 123/15 923  36.920,00 3.692,00   
2. 123/17 920 36.800,00 3.680,00 
3. 1223/20 1.371 54.840,00 5.484,00 
4. 123/21 1.064 42.560,00 4.256,00 
5. 123/11 1.639 

PO1G/00028393/8 

59.000,00 5.900,00 Działki przeznaczone są pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zieleni 
krajobrazowej 

Bez obciążeń 6. 123/12 1.782 64.150,00 6.415,00 

7. 123/18 918 

PO1G/00028393/8 

36.720,00 3.672,00 Działka przeznaczona jest pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej obejmujący 
fragment pasa technologicznego 

linii elektroenergetyczne 
napowietrznej wysokiego 

napięcia 110 kV wolnego od 
zabudowy i nasadzeń zieleni 

wysokiej o szerokości 15 m od 
osi linii w obie strony. 

Bez obciążeń 

 

Do  wyl icytowanej  ceny  dol iczony  będzie   podatek  VAT  zgodnie   
z  obowiązującymi  przepisami.  
Przetarg odbędzie  s ię  w  dniu  10 grudni a  2018 r. ,  o godz.  12 0 0 ,   sala   
nr 13  w  s iedzib ie Urzędu Gminy Gniezno,   al .  Reymonta 9-11.  
Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej,  z  zaokrągleniem w górę do pełnych 
dzies iątek z łotych.  Wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej ;  wadium może  być  
wnoszone w pieniądzu,  obl igacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych 
dopuszczonych do obrotu publ icznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać  
nr dz iałk i  i  miejscowość,  w której  położona jest  działka oraz podać pełny adres  
zamieszkania osoby przystępującej  do przetargu.  

Termin  poprzedniego  przetargu  ustnego  nieograni czonego  na  ww.  działki  
wyznaczony  był  na  dzień  01.10.2018  r.  
Wadium należy wpłacić  do  dnia  06 grudnia  2018 r.  na konto Urzędu Gminy Gniezno  
PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.  
Uczestnik  przetargu zobowiązany jest  przedłożyć kom is j i  przetargowej dowód wpłaty  
wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika,  który wygrał  przetarg zal icza się na poczet  
ceny nabycia.  Pozostałym uczestnikom wadium zwraca s ię niezwłocznie  po zakończonym 
przetargu nie później  niż  przed upływem 3 dni  od dnia pr zetargu. Wadium ulega 
przepadkowi  w raz ie uchylania s ię uczestnika,  który  przetarg wygrał  od zawarcia 
umowy notar ia lnej .  
Koszty  umowy notarialnej   oraz  wpisu do Ks iąg Wieczystych ponosi  nabywca.  
Informacje  można uzyskać pod nr te l .  61 424 -57-57  lub w s iedz ibie  Urzędu Gminy 
Gniezno pok.  nr 19.  
 

 


