
Gródek nad Dunajcem, dnia 26 czerwca 2020 roku 

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 

 
INFORMACJA O WYNIKU  

DZIESIĄTEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W PRZYDONICY DZ. 378/4 

 
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. 
j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 506 z późn. zm.), oraz 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 
poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 roku o 
godzinie 09:00 na Sali Narad (w pokoju nr 3) w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem (woj. 
małopolskie) Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem odbył się dziesiąty przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego: 

 
1. Nieruchomość składająca się z działki gruntu, oznaczonej jako działka gruntu numer 

378/4 o powierzchni 0,06 ha położona w obrębie geodezyjnym Przydonica o numerze 
KW NS1S/00059678/4,  
Cena wywoławcza powyższej działki ustalona przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 
wynosiła 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100). 
Należny podatek VAT – 23%. 
Wadium wynosiło 2200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100). 

a) najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 29 500,00 zł (słownie dwadzieścia dziewięć 
tysięcy pięćset złotych), 

b) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2 (dwie) wpłaty wadium, 

c) liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0, 

d) nabywca nieruchomości – Paweł Babiarczyk. 
 

Cena uzyskana w licytacji wynosi 29 500,00 zł (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 

złotych), na którą składają się: cena netto nabycia – 23 983,74 zł, należny podatek VAT (23%) – 

5516,26 zł. 

 

WÓJT GMINY 

 

 

 

/-/ Józef Tobiasz 

 
Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy  

na okres 7 dni, od dnia 26.06.2020 r. do dnia 4.07.2020 r. 


