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  MIASTA I GMINY WISKITKI 

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki1 

 

GP.GN.OŚ.6840.4.2019.DS                                                                    Informacja o wyniku przetargu 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wiskitki, który odbył 
się w dniu 8.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, zakończył się wynikiem pozytywnym, a jako nabywca nieruchomości został ustalony: 

Pan Paweł Hernik 
Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została jedna osoba. 
Przetarg został przeprowadzony na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), 
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), 
3. Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.), 
4. Uchwały nr 70/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020 r., 
5. Zarządzenia nr 39 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19.02.2021 r. 
6. Zarządzenia nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 1 czerwca 2021 r. 

 

Z up. BURMISTRZA             
  /-/      
inż. Łukasz Boczkowski                 
ZASTĘPCA BURMISTRZA            
MIASTA I GMINY WISKITKI 

 

   Miejscowość  
i obręb 

ewidencyjny 

Nr działki 
 ewidencyjnej 

Powierzchnia 
w ha 

Rodzaje 
użytków  

w ha 
Księga wieczysta 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie  
w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 
Forma sprzedaży 

Cena 
wywoławcza  

netto w zł 

 
 
 
 

Wadium  
w zł 

Godzina 
przetargu 

Uwagi 

Ustalona  
w przetargu 

 cena 
nieruchomości  

w zł 

0002 – 
Antoniew  

132/2 0,57 
RV – 0,44 
RVI – 0,13 

PL1Z/00063128/4 

Nieruchomość 
gruntowa 

niezabudowana
, nieogrodzona. 
Położona przy 

gminnej drodze 
urządzonej, 
asfaltowej.  
W drodze 
dostępna 

infrastruktura – 
energetyczna 

 i wodociągowa. 

Dla obszaru na którym jest położona działka Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki utracił moc 

prawną z dniem 31.12.2003 r. 
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 44/XXXIV/14 Rady Gminy Wiskitki z 

dnia  11 sierpnia 2014 r. działka nr 132/2 przewidziana jest: 
- w części pod obszar rozwoju zabudowy zagrodowej  

z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usług (symbol MN2), 

- w części pod obszary rolnicze (symbol R2), 
- w części pod obszary korytarzy ekologicznych, użytków 

zielonych i lasów wzdłuż cieków wodnych do pozostawienia  
w dotychczasowym użytkowaniu (symbol RE). 

Działka zlokalizowana jest w obszarze Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego  

Przetarg ustny 
nieograniczony 

62 700,00 9 405,00 10:00 

 
Nieruchomość 

zwolniona z 
podatku VAT 
zgodnie z art. 
43 ust. 1 pkt 9 
Ustawy z dnia 
11 marca 2004 
r. o podatku od 
towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 685 

z późn. zm.) 
 

63 330,00 


