
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  29 czerwca 2012 r. informację o wyniku  
- XII, VI i XI przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  28 czerwca 2012r. o godz. 830   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  
 
- dziewiątego  przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  28 czerwca 2012r. o godz. 900 w siedzibie Rady Miejskiej                  
w Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości rolnej nr  140 o pow.100m² we wsi Ługowice  gm. Mogielnica  
posiadającą księgę wieczystą KW 74295  
 
- drugiego przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  28 czerwca 2012r. o godz. 9 30 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  
 
- drugiego przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  28 czerwca  2012r. o godz.10ºº w siedzibie Rady Miejskiej                  
w Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości: 
-lokalu użytkowego   nr 15 o powierzchni 33,5 m² w mieście Mogielnica                                 
ul. Dziarnowska 21  wraz z udziałem   0,059 części wspólnych budynku i działki nr 1617 
.  objętym   księgą wieczystą KW 1351. 
 
- XXXV przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  28 czerwca 2012r. o godz. 10 30 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  
 
 
 



- piątego przetargu ustnego nieograniczonego  
przeprowadzonego w dniu  28 czerwca 2012r. o godz. 1100  w siedzibie Rady Miejskiej                  
w Mogielnicy ul. Rynek 15 
na sprzedaż nieruchomości  nr 16/2 o pow. 0,30 ha położonej we wsi Izabelin posiadającą 
księgę wieczystą KW 74826  
 
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. 
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