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INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 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 r. poz.1490 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ŁYSOMICE 
INFORMUJE

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, oznaczonej działką nr 140/8 o pow. 0,0941 ha położonej

w miejscowości Łysomice, gmina Łysomice.

1, Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony odbył się 28 maja 2021 roku o godz. 09:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, sala konferencyjna-parter.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru 
nieruchomości i księgi wieczystej:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Łysomice, gmina 
Łysomice, oznaczona działką nr 140/8 o pow. 0,0941 ha, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr TO1T/00036630/6. Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy, a w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania Gminy Łysomice zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, produkcyjnej nieuciążliwej, budownictwa socjalnego i usług oświaty. 
Nieruchomość posiada decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego dla zmiany 
zagospodarowania terenu polegającej na budowie parkingu wraz z zielenią (izolacyjną) 
na terenie działki.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia 
w przetargu:
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: - 1
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: - 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 207 200,00 zł brutto
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 210 200,00 zł brutto

5. Wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości:
- Elżbieta Grabowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U.P Centrum 

Handlowo-Usługowe Łysomice Grabowska Elżbieta, ul. Sadowa 2a, 87-148 Łysomice, 
NIP: 8791778868

Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej 
zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urz 
www.bip.lvsomice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Łysomicach, ul. Warszawska 8 na okres co najmniej 7 dni.

wiadomości, poprzez 
u Gminy Łysomice: 

ibie\ Urzędu Gminy

GMINY

mgr inż. Piotr Kowal


