
GN.6840.4.2021.GN1                             Wągrowiec, 16 lutego 2022 r. 

 

 

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 2021 r. poz.2213), podaję do publicznej wiadomości Informację o wyniku I przetargu ustnego 

ograniczonego, który odbył się w dniu 11 lutego 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego                              

w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, w sali nr 110. 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: dnia 11 luty 2022 roku, godz. 1000                     

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, sala 110 został 

przeprowadzony I przetarg ustny ograniczony, ogłoszony w dniu 7 stycznia 2022 roku, na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości, 

księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość rolna położona                             

w Kobylcu gmina Wągrowiec, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona nr działek: 4, 5, 6, 7               

o powierzchni 0,6000 ha każda i nr działki 8/3 o powierzchni 0,3400 ha, zapisana w księdze wieczystej 

nr PO1B/00003604/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu – Wydział Ksiąg Wieczystych.  

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń. 

 

Działki nie są objęte obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z 

postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wągrowiec, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/274/2017 z dnia 22 lutego 2017 r., nieruchomość 

położona jest na obszarze przeznaczonym pod tereny rolnicze. 

 

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w I przetargu: – liczba osób – 1. 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 244.100,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:                   

246.541 zł. 

5. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: – Pan Przemysław Woliński. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, przy wejściu głównym do budynku 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec w dniach od 16.02.2022 r. 

do dnia 24.02.2021 r. oraz umieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. 


