Chodzież, dnia 5 listopada 2020 roku

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA, GM. CHODZIEŻ,
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA 85

Stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014
r. poz. 1490 ze zmianami) Wójt Gminy Chodzież podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku
przetargu.

W dniu 29 października 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy
ulicy Noteckiej 28 (sala narad) przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, obręb ewidencyjny: 0001 - Kamionka, gm. Chodzież,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 85 o powierzchni 0,1766 ha, objętej księgą
wieczystą Kw. nr PO1H/00019631/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, IV Wydział Ksiąg
Wieczystych.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież działka
przeznaczona jest na cele rolne.
Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 4 (cztery) uczestników, w tym małżonków na
prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, którzy spełnili warunki podane w ogłoszeniu o
przetargu; osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 5.370,00 (s ł o w n i e: pięć tysięcy
trzysta siedemdziesiąt) złotych.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 9.970,00 (s ł o w n i e: dziewięć tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt) złotych; sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r.
poz. 106 ze zmianami).
W wyniku przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, obręb ewidencyjny: 0001-Kamionka, gm. Chodzież,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 85 o powierzchni 0,1766 ha nabywcą
nieruchomości ustalono:
Pana Mieczysława Zamojczyna i Panią Danutę Jadwigę Zamojczyn.
Niniejsza informacja podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się przed budynkiem Urzędu
Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28.
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