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 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1 
                                                                                                                                                                                 

NPZ.6845.2.2022.MD                                                                  Informacja o wyniku przetargu 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że V przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Wiskitki, który 
odbył się w dniu 24 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, zakończył się wynikiem pozytywnym, a jako dzierżawca nieruchomości został ustalony: 

Pan Mirosław Bartosiewicz. 
Do uczestniczenia w przetargu dopuszczone zostały 3 osoby. 
Do uczestniczenia w przetargu niedopuszczone zostały 4 osoby. 
 

Przetarg został przeprowadzony na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 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 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), 
3. Uchwały nr 13/XXVII/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 26 lutego 2021 r., 
4. Zarządzenia nr 88 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, 
5. Zarządzenia nr 49 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

                                 

    Z up. BURMISTRZA 
                 /-/ 
                inż. Łukasz Boczkowski 
                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA 
                               MIASTA I GMINY WISKITKI 
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Działka przeznaczona jest w 
Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Wiskitki 
zgodnie z uchwałą nr 

15/XXIX/17 Rady Gminy 
Wiskitki z dnia 31.03.2017 r. 
pod tereny rolnicze (symbol 

planu 3R). 
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