
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; z 2020 r. poz. 1698) 

 

Wójt Gminy Choczewo  

informuje 

o wynikach pierwszych publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych                                  

w Ciekocinie, stanowiących własność Gminy Choczewo, przeprowadzonych w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 

Choczewo w dniu 11 października 2021 roku.     

 

Działka nr ewidencyjny 17/4 (KW GD1W/00041344/9) 

W wyznaczonym terminie tj. do 06 października 2021 zostało wniesione wadium przez jednego oferenta, którego Komisja Przetargowa zakwalifikowała                        

do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 17/4 o pow. 0,1588 ha i cenie wywoławczej 154.925 zł + VAT. Wadium zostało 

wniesione w wyznaczonym terminie, jednak nie przystąpiono do przetargu. Stąd też zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Komisja Przetargowa stwierdziła, że pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 17/4, położonej w obrębie Ciekocino zakończył się wynikiem negatywnym.  

 

Działka nr ewidencyjny 27/8 (KW GD1W/00041344/9) 

W wyznaczonym terminie tj. do 06 października 2021 zostało wniesione wadium przez jednego oferenta, którego Komisja Przetargowa zakwalifikowała                        

do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 27/8 o pow. 0,1171 ha i cenie wywoławczej 114.243 zł + VAT. Wadium zostało 

wniesione w wyznaczonym terminie, jednak nie przystąpiono do przetargu. Stąd też zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Komisja Przetargowa stwierdziła, że pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 27/8, położonej w obrębie Ciekocino zakończył się wynikiem negatywnym.  

Działka nr ewidencyjny 27/9 (KW GD1W/00041344/9) 

W wyznaczonym terminie tj. do 06 października 2021 zostało wniesione wadium przez jednego oferenta, którego Komisja Przetargowa zakwalifikowała                      

do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 27/9 o pow. 0,1046 ha i cenie wywoławczej 102.048 zł + VAT. Wadium zostało 



wniesione w wyznaczonym terminie, jednak nie przystąpiono do przetargu. Stąd też zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Komisja Przetargowa stwierdziła, że pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 27/9, położonej w obrębie Ciekocino zakończył się wynikiem negatywnym.  

 

 

Działka nr ewidencyjny 27/10 (KW GD1W/00041344/9) 

W wyznaczonym terminie tj. do 06 października 2021 zostało wniesione wadium przez jednego oferenta, którego Komisja Przetargowa zakwalifikowała                        

do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 27/10 o pow. 0,1367 ha i cenie wywoławczej 133.365 zł + VAT. Wadium zostało 

wniesione w wyznaczonym terminie, jednak nie przystąpiono do przetargu. Stąd też zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Komisja Przetargowa stwierdziła, że pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 27/10, położonej w obrębie Ciekocino zakończył się wynikiem negatywnym.  

 

Działka nr ewidencyjny 27/11 (KW GD1W/00041344/9) 

W wyznaczonym terminie tj. do 06 października 2021 zostało wniesione wadium przez dwóch oferentów, których Komisja Przetargowa zakwalifikowała                      

do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 27/11 o pow. 0,1377 ha i cenie wywoławczej 134.340 zł + VAT. Wadium zostało 

wniesione w wyznaczonym terminie, jednak uczestnicy nie przystąpili do przetargu. Stąd też zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                                   

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Komisja Przetargowa stwierdziła, że pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka 27/11, położonej w obrębie Ciekocino zakończył się wynikiem negatywnym.  

 

Działka nr ewidencyjny 27/14 (KW GD1W/00041344/9)  

W wyznaczonym terminie tj. do 06 października 2021 zostało wniesione wadium przez jednego oferenta, którego Komisja Przetargowa zakwalifikowała                       

do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 27/14 o pow. 0,1111 ha i cenie wywoławczej 108.389 zł + VAT. Nie było oferentów 

niedopuszczonych do przetargu. Cena nieruchomości wraz z należytym podatkiem VAT przy stawce 23% wynosi 134.671 zł (słownie: sto trzydzieści cztery 

tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych, 00/100). Ustalony nabywca: M.H. Tech Marek Hartwig.  

 



Działka nr ewidencyjny 27/15 (KW GD1W/00041344/9) 

W wyznaczonym terminie tj. do 06 października 2021 zostało wniesione wadium przez jednego oferenta, którego Komisja Przetargowa zakwalifikowała                        

do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 27/15 o pow. 0,1109 ha i cenie wywoławczej 108.194 zł + VAT. Nie było oferentów 

niedopuszczonych do przetargu. Cena nieruchomości wraz z należytym podatkiem VAT przy stawce 23% wynosi 134.432 zł (słownie: sto trzydzieści cztery 

tysiące czterysta trzydzieści dwa złote, 00/100). Ustalony nabywca: M.H. Tech Marek Hartwig.  

 

Choczewo, dnia 11.10.2021 roku 

Otrzymują: 

1. Tablica ogłoszeń UG Choczewo  

2. www.bip.choczewo.com.pl 

3. a/a 

http://www.bip.choczewo.com.pl/

