
INFORMACJA 
 
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U.Nr 207,poz.2108) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica podaje do publicznej 
wiadomości na okres 7 dnia począwszy od  1 lutego 2013r.   informację o wyniku  
 
- XV, IX  i XIV  przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  30 stycznia 2013r.  o godz. 900   w siedzibie Rady Miejskiej w 
Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości rolnych nr  423   o pow. 0,67ha,  
                                                         nr  462/1 o pow. 0,34ha, 
                                                         nr  529/1 o pow. 0,50ha 
 we wsi Michałowice gm. Mogielnica zapisanych w księdze wieczystej KW 75988 oraz w 
KW RA1G/00082548/5 
 
- na sprzedaż nieruchomości rolnej nr  164 o pow. 0,98ha we wsi Stryków gm. Mogielnica  
posiadającą księgę wieczystą KW 75988  
 
  
-  V przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  30 stycznia 2013r. o godz. 10 00  w siedzibie Rady Miejskiej                  
w Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 417 o pow. 0,69 ha położonej w Tomczycach 
posiadającą księgę wieczystą KW 74826  
 
- XXXVIII przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  30 stycznia 2013r. o godz. 1030  w siedzibie Rady Miejskiej                  
w Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości rolnych nr 178 o pow. 0,18ha, 
                                                          nr 206 o pow. 0,16ha, 
                                                          nr 259 o pow. 0,15ha, 
                                                          nr 795 o pow. 0,21ha, 
                                                          nr 813 o pow. 0,01ha  
we wsi Dębnowola gm. Mogielnica zapisanych  w księdze  wieczystej  KW 51444  
 
  
 - XVIII przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu   30 stycznia 2013r.. o godz. 1130  w siedzibie Rady Miejskiej  
w Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości  nr 176 o pow. 1300m²   
 położonej we wsi  Izabelin   gm. Mogielnica   zapisanej w KW 1598 
  
  - III przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2013r. o godz. 1200  w siedzibie Rady Miejskiej   w 
Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości  nr 59/2 o pow. 1060m2 położonej we wsi wsi Izabelin gm. Mogielnica   
zapisanej w KW 1597. 
 
 



- XVIII przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  30 stycznia 2013r. o godz. 1230  w siedzibie Rady Miejskiej   
w Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 254/2 o pow. 0,63 ha  
 położonej we wsi  Brzostowiec  gm. Mogielnica   zapisanej w KW 80256 
 
- VII  przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2013r. o godz. 1300 w siedzibie Rady Miejskiej  w 
Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości  położonych w miejscowości Brzostowiec gm. Mogielnica 
posiadających księgę wieczystą KW RA1G/00065512/9: 
nr 79/27 o pow. 568 m² 
nr 79/28 o pow. 568 m² 
nr 79/30 o pow. 562 m² 
nr 79/31 o pow. 561 m² 
nr 79/32 o pow. 568 m² 
 
- XXVIII przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  30 stycznia 2013r. o godz. 1330 w siedzibie Rady Miejskiej   w 
Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości: 
 m. Mogielnica  ul. Dziarnowska  zapisanej w KW 1294 
nr.1620/4 o pow. 0,0997ha  klasy gruntu BRIVb-0,0036ha,ŁIV-0,0961ha,  
 
 
Do uczestnictwa w przetargach nieruchomości nie zarejestrowano żadnych uczestników 
(nikt nie wpłacił wymaganego wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.), 
tym samym z uwagi na brak uczestników w przetargach zgodnie z art.40 ust.4 ustawy            
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261, 
poz.2063 z 2004r.) przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 
 
  
Podanie powyższej informacji do wiadomości publicznej następuje poprzez wywieszenie na 
okres 7 dni na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica ul. 
Rynek 11 oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu bip.mogielnica.pl. 
 
 
Mogielnica dnia 31.01.2013r. 

  
                                                                                          Zastępca Burmistrza  Gminy i Miasta 
                                                                                                      Joanna Kaźmierska 
 
 


