
P R O T O K Ó Ł 

z dnia 20 października 2021 r. 

 
Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Nr 13 

z dnia 18 października 2018 r. w składzie: 

 
Aleksandra Rusin          -         przewodnicząca 

Joanna Frankiewicz  -  sekretarz 

Aleksander Ciesielski - członek 

  
do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w obrębie Pyzdry, oznaczonej numerem geodezyjnym 1120/1 i 

1120/2 o łącznej powierzchni 23,5521 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta  

KN1S/00023997/0 

 
1. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwałą Nr XI/89/19 oraz 

Nr XI/90/19 z dnia 28 listopada 2019 r. przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargowej 

nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Pyzdry, gm. Pyzdry numer 

geodezyjny 1120/1 i 1120/2 o łącznej powierzchni 23,5521 ha, dla której urządzona jest 

księga wieczysta KN1S/00023997/0 – kserokopia uchwał w dokumentacji przetargowej. 

  
2. Na przedmiotową działkę ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na dzień 

20 października 2021 r., ogłoszenie o przetargu było wywieszone w siedzibie Urzędu  

Miejskiego w Pyzdrach na tablicy ogłoszeń oraz na tablicy sołeckiej w dniach odpowiednio: 

16.08.2021 r. do 20.10.2021 r., na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach – BIP, 

wyemitowane w “Nasz Dziennik Nr 190.7152 z dnia 18 sierpnia 2021 r.”, „Wiadomości 

Wrzesińskie Nr 36 (1636/XXXII) z dnia 10 września 2021 r”, „Gazeta Słupecka NR 39 

z 21 września 2021 r.”. Tryb podania ogłoszenia do publicznej wiadomości odpowiada 

wymogom 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, 

poz. 1490 ze zm.). 

 
3. W dniu 15 października 2021 r. Komisja stwierdziła, że w wyznaczonym terminie 

tj. do dnia  14.10.2021 r.  wpłynęły trzy wadia w wys. 70 000,00 zł. Jednakże w dniu przetargu 

tj. 20 października 2021 r. żadna z osób która wpłaciła wadium nie przystąpiła do licytacji. 

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

     
         Podpisy członków Komisji 
         /-/ Rusin Aleksandra 

/-/ Frankiewicz Joanna 
/-/ Ciesielski Aleksander 


