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Informacja o wyniku przetargu  
 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Wiskitki, który odbył się w dniu 29.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, zakończył się wynikiem negatywnym, 
ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt do niego nie przystąpił. 

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. Uchwały nr 25/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21.02.2011 r.;  
4. Zarządzenia nr 7 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 13.01.2020 r. 
5. Zarządzenia nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
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1 

0039 – Guzów 
Cukrownia 

36/32 0,1407 

 

 PL1Z/00017846/6 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 
nieogrodzona. Od strony działki nr ewidencyjny 
36/17 znajduje się sieć wodociągowa, przyłącze 

kanalizacyjne i sieć elektroenergetyczna. 
Działka zlokalizowana przy drodze dojazdowej                

o szerokości 10 m oraz drodze wewnętrznej                   
o szerokości 6 m. 

Działka przeznaczona jest w 
Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wiskitki zgodnie 
z Uchwałą nr 15/XXXIX/17 Rady Gminy 
Wiskitki z dnia 31.03.2017 r. pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej usług nieuciążliwych          

i usług drobnej wytwórczości, symbol 
planu 3U/MN 

 
72 100,00 

 
10 815,00 10:00 

Do wylicytowanej ceny 
nieruchomości zostanie 

doliczony podatek VAT    w 
wysokości 23% tej ceny, 

zgodnie z  przepisami 
ustawy z  dnia 11.03.2004 r. 

o  podatku od towarów 
i  usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685 z późn. zm.) 
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