
Siewierz   20.12.2022 r.

INFORMACJA
O WYNIKACH  PIERWSZYCH  PRZETARGÓW USTNYCH 

NIEOGRANICZONYCH
NA  ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W dniu   19 października  2022 r.    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki 
i Wigury   nr 16  odbyły się pierwsze  przetargi  ustne  nieograniczone  na  zbycie nieruchomości 
gruntowych,   stanowiących  własność Gminy Siewierz.

Przedmiotem przetargów były nw. nieruchomości gruntowe:

1.  Położona  w  Żelisławicach,  ujawniona  w  KW CZ1Z/00058035/7,  oznaczona  numerem 
geodezyjnym działki 581/8  o pow. 12 m2  

Cena wywoławcza netto      –  753,00 zł    

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości  zakończył się  wynikiem pozytywnym.

Dopuszczonym do przetargu był 1 uczestnik.
Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
 W wyniku przetargu ustalono jako nabywcę nieruchomości:  
„PROMAG”  sp.  z  o.o.  ul.  Podleśna,  Żelisławice,  42-470  Siewierz,   posiadającą  numery 
identyfikacyjne REGON: 270190882 i NIP: 645-02-03-870, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS:  0000135318,  która  zaoferowała  cenę  netto 
w kwocie 763,00 zł, (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy złote zero groszy). 
  Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 
dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. 
zm,).
 

2.  Położona  w  Dziewkach,  ujawniona   w  KW  CZ1Z/00071869/9,  oznaczona  numerem 
geodezyjnym   działki 355/2 o pow. 2722 m2  

Cena wywoławcza netto      –  170.780,00 zł

Przetarg na zbycie  ww. nieruchomości  zakończył się  wynikiem pozytywnym.

Dopuszczonym do przetargu był 1 uczestnik.
Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
 W wyniku przetargu ustalono jako nabywcę nieruchomości:  
„PROMAG”  sp.  z  o.o.  ul.  Podleśna,  Żelisławice,  42-470  Siewierz,   posiadającą  numery 
identyfikacyjne REGON: 270190882 i NIP: 645-02-03-870, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS:  0000135318,  która  zaoferowała  cenę  netto 
w kwocie  172.490,00 zł   (słownie:  sto  siedemdziesiąt  dwa tysiące   czterysta dziewięćdziesiąt  
złotych zero groszy).  



 Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm,).
 

3.  Położona  w  Dziewkach,  ujawniona  w  KW  CZ1Z/00052104/0,  oznaczona  numerem 
geodezyjnym działki 396/1 o pow. 883 m2  

Cena wywoławcza netto      –  55.400,00 zł

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości zakończył się  wynikiem pozytywnym.
 
Dopuszczonym do przetargu był 1 uczestnik.
Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
 W wyniku przetargu ustalono jako nabywcę nieruchomości:  
„PROMAG”  sp.  z  o.o.  ul.  Podleśna,  Żelisławice,  42-470  Siewierz,   posiadającą  numery 
identyfikacyjne REGON: 270190882 i NIP: 645-02-03-870, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS:  0000135318,  która  zaoferowała  cenę  netto 
w kwocie 55.960,00 zł  (słownie:  pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset  sześcdziesiąt złotych zero  
groszy). 
 Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm,).

4.  Położona  w  Czekance,  ujawniona  w  KW  CZ1Z/00079528/3,  oznaczona  numerem 
geodezyjnym działki  4  o pow. 375 m2  

Cena wywoławcza netto      –  20.000,00 zł

 Przetarg na zbycie  ww. nieruchomości zakończył się  wynikiem pozytywnym.

 Dopuszczonym do przetargu był 1 uczestnik.
Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.
 W wyniku przetargu ustalono jako nabywcę nieruchomości:  
Barbarę Annę  Giersztyn,   która  zaoferowała  cenę  netto  w kwocie  20.200,00 zł  (słownie:  
dwadzieścia tysięcy dwieście złotych zero groszy). 
 
 Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm,).

 

                                                                                                     Burmistrz
mgr  Zdzisław Banaś


