
Kluczbork, dnia   27 października  2022r. 

 

Nr GNP.6840.30.2022.JK       

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2021r. poz. 2213), Burmistrz Miasta 

Kluczborka podaje do publicznej wiadomości: 

 

Informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kluczbork,  

który odbył się w dniu 19.10.2022r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, 

 ul. Katowicka 1, sala 138 godz. 10.00 

 

I przetarg ustny nieograniczony 

 

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

      - Kluczbork – ark.m. 4 działka nr 306 o pow. 0,0948ha ,  KW OP1U/00058054/4 . 

Wadium, ilość wpłat – 4 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 138.443,88  zł.  

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 200.000,00 zł.  

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

    - WEKA INVESTMENTS Sp.zo.o. 

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

      - Kluczbork – ark.m. 4 działka nr 307 o pow. 0,0920ha ,  KW OP1U/00058054/4 . 

Wadium, ilość wpłat – 4 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 134.355,36  zł.  

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 200.000,00 zł.  

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

    - WEKA INVESTMENTS Sp.zo.o. 

 

3. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

      - Kluczbork – ark.m. 4 działka nr 308 o pow. 0,0920ha ,  KW OP1U/00058054/4 . 

Wadium, ilość wpłat – 5 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 134.355,36  zł.  

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 190.000,00 zł.  

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

    - WEKA INVESTMENTS Sp.zo.o. 

 

4. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

      - Kluczbork – ark.m. 4 działka nr 309 o pow. 0,0920ha ,  KW OP1U/00058054/4 . 

Wadium, ilość wpłat – 4 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 134.355,36  zł.  

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 200.000,00 zł.  
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Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

    - WEKA INVESTMENTS Sp.zo.o. 

 

5. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

      - Kluczbork – ark.m. 4 działka nr 321 o pow. 0,0828ha ,  KW OP1U/00058054/4 . 

Wadium, ilość wpłat – 4 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 1 osoba nie zgłosiła się na przetargu 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 120.918,84  zł.  

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 220.000,00 zł.  

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

    - FAMEL Sp.zo.o. 

 

6. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

      - Kluczbork – ark.m. 4 działka nr 322 o pow. 0,0839ha ,  KW OP1U/00058054/4 . 

Wadium, ilość wpłat – 2 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 122.525,22  zł.  

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 250.000,00 zł.  

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

    - WEKA INVESTMENTS Sp.zo.o. 

 

7. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

      - Kluczbork – ark.m. 6 działka nr 179/1 o pow. 0,0222, w udziale 1008/10000ha, lokal mieszkalny nr 1 ,  

KW OP1U/00061267/4 (wolna od obciążeń). 

Wadium, ilość wpłat – 0 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 0 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 73.013,00 zł.  

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – nie dotyczy 

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

    - przetarg zakończony wynikiem negatywnym 

 

III przetarg ustny nieograniczony 

 

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości  

i księgi wieczystej:   

       - Kluczbork, ul. Zamkowa 15 – ark. m. 6 działka nr 196/3 o pow. 0,0574 ha  w udziale 742/10000, KW 

OP1U/00059626/2, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 139,03 m2 

Wadium, ilość wpłat – brak 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – nie dotyczy 

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:      

- cena wywoławcza: 165.000,00  zł                                          

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – nie dotyczy   

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

    - przetarg  zakończony wynikiem negatywnym 

 

 

Powyższą informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku na okres od dnia 27.10.2022r. do 

dnia 03.11.2022r. 

 


