
         Reńska Wieś 28.04.2017 r. 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU 

 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi 

przy ulicy Pawłowickiej 1 przeprowadzono siódmy przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 345/8 

o powierzchni 2,5003 ha, k. m. 1, położona w obrębie Pociękarb, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu 

Wydział Ksiąg Wieczystych nr OP1K/00043717/3.  

1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

2. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

3. Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000,00 zł (brutto) 

4. Przetarg rozstrzygnięto wynikiem negatywnym z braku uczestników w przetargu.  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Reńska Wieś  

 mgr Marian Wojciechowski 
 

 

 

 

 

 

 



Reńska Wieś 28.04.2017 r. 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU 

 

W dniu  28 kwietnia 2017 r. o godz. 930 w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi 

przy ulicy Pawłowickiej 1 przeprowadzono siódmy przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 345/9  

o powierzchni 2,0001 ha, k. m. 1, położona w obrębie Pociękarb, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu 

Wydział Ksiąg Wieczystych nr OP1K/00043717/3.  

1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

2. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

3. Cena wywoławcza nieruchomości – 130.000,00 zł (brutto) 

4. Przetarg rozstrzygnięto wynikiem negatywnym z braku uczestników w przetargu.  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Reńska Wieś  

 mgr Marian Wojciechowski 
 

 

 

 

 

 

 



Reńska Wieś 28.04.2017 r. 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU 

 

W dniu  28 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi 

przy ulicy Pawłowickiej 1 przeprowadzono siódmy przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 345/10  

o powierzchni 1,5002 ha, k. m. 1, położona w obrębie Pociękarb, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu 

Wydział Ksiąg Wieczystych nr OP1K/00043717/3.  

1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

2. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

3. Cena wywoławcza nieruchomości – 100.000,00 zł (brutto) 

4. Przetarg rozstrzygnięto wynikiem negatywnym z braku uczestników w przetargu.  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Reńska Wieś  

 mgr Marian Wojciechowski 
 

 

 

 

 

 

 



 

Reńska Wieś 28.04.2017 r. 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU 

 

W dniu  28 kwietnia 2017 r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi 

przy ulicy Pawłowickiej 1 przeprowadzono siódmy przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 345/11  

o powierzchni 0,7500 ha, k. m. 1, położona w obrębie Pociękarb, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu 

Wydział Ksiąg Wieczystych nr OP1K/00043717/3.  

1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

2. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

3. Cena wywoławcza nieruchomości – 56.000,00 zł (brutto) 

4. Przetarg rozstrzygnięto wynikiem negatywnym z braku uczestników w przetargu.  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Reńska Wieś  

 mgr Marian Wojciechowski 
 

 

 

 

 

 



Reńska Wieś 28.04.2017 r. 

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU 

 

W dniu  28 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi 

przy ulicy Pawłowickiej 1 przeprowadzono siódmy przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 345/12  

o powierzchni 0,7501 ha, k. m. 1, położona w obrębie Pociękarb, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie – Koźlu 

Wydział Ksiąg Wieczystych nr OP1K/00043717/3.  

1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

2. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 

3. Cena wywoławcza nieruchomości – 56.000,00 zł (brutto) 

4. Przetarg rozstrzygnięto wynikiem negatywnym z braku uczestników w przetargu.  

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Reńska Wieś  

 mgr Marian Wojciechowski 
 

 

 

 


