
 

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w 

Gnieźnie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr PO1G/00009598/6 przez 

Sąd Rejonowy w Gnieźnie. Działki oznaczone są geodezyjnie na ark. m. 44 jako: 

Nr działki Przeznaczenie Pow.  w m²
Cena wywoławcza do 

przetargu netto
Wadium

135/6 13MN 653 137 130,00 zł 27 000,00 zł

135/7 13MN 653 137 130,00 zł 27 000,00 zł

135/8 13MN 653 137 130,00 zł 27 000,00 zł

135/9 13MN 653 137 130,00 zł 27 000,00 zł
 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, zatwierdzonego 

Uchwałą nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.06.2009r., działki 

przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu 

„13MN”. 

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić na konto Powiatowy Zarząd 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 

4115 0000 9202 0125 4978 do dnia 22 października 2019r.- liczy się data uznania 

konta. 

Na przelewie należy wpisać „Wadium dz. nr …” której wadium dotyczy.  

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na 

poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra, 

nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy 

sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe. 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. 

Przetarg rozpocznie się w dniu 25 października od godz. 9:00 w kolejności działek 

wykazanych w tabeli, w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, 

 pok. nr 18. 

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, 

al. Reymonta 21B,  pok. nr 14, tel. (61) 426 46 88. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w prasie, na stronie internetowej 

(www.powiat-gniezno.pl) i tablicach informacyjnych: Starostwa Powiatowego w 

Gnieźnie, ul. P. Jana Pawła II 9/10 i Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, al. Reymonta 21B. 


