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Informacja o wyniku z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego  
na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 3 

położonego w budynku wieiolokalowym  w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12, 
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, 

stanowiącego własność Gminy Zdzieszowice

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do samodzielnego lokalu 
niemieszkalnego (użytkowego) nr 3 położonego w budynku wieiolokalowym w Zdzieszowicach 
Plac 1 Maja 12, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy 
Zdzieszowice, odbył się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława 
Chrobrego 34, w sali B-112, w dniu 15 czerwca 2022r., o godz. 10°°.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości 
i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu został objęty lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 3 znajdujący się na 
pierwszej kondygnacji (parterze) w budynku wieiolokalowym położonym w Zdzieszowicach 
Plac 1 Maja 12, składający się z pomieszczeń użytkowych: pomieszczenia sklepu, 
pomieszczenia gospodarczego, dwóch umywalni, magazynu, dwóch pomieszczeń biurowych, 
wc i korytarza oraz przynależnej jednej piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z 
powierzchnią pomieszczenia przynależnego wynosi 90,97 ha, w tym: powierzchnia 
pomieszczeń użytkowych - 84,84 m2, a powierzchnia pomieszczenia przynależnego (piwnicy) - 
6,13 m2. Udział lokaiu niemieszkalnego nr 3 w częściach wspólnych budynku w Zdzieszowicach 
Plac 1 Maja 12 oraz w nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 777 z a.m. 4 w 
Zdzieszowicach wynosi 4542/10000.
Lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 3 w budynku wieiolokalowym w Zdzieszowicach 
Plac 1 Maja 12, objęty przetargiem, znajduje się na nieruchomości gruntowej zabudowanej 
o powierzchni 0,0471 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 777, arkusz mapy: 4, obręb 
ewidencyjny: 160505_4.0007, Zdzieszowice, powierzchnia działki: 0,0471 ha, w tym: B -  
0,0471 ha, jednostka rejestrowa gruntów: G2379, Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu księga wieczysta 
nr OP1K/00072323/6,

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

•  Osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -  2
•  Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu:

107,922,50 zł

5. Najwyższa cena osiągniętą w przetargu:

161.000,00 zł
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[Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie 
art. 29a ust, 8 oraz art. 43 ust, 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów 
i usług (Dz. U, z 2022 r. poz, 931)],

6. imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Irena Pakulska i Józef Pakulski.

7, Data sporządzenia i podania do publicznej wiadomości powyższej informacji o wyniku 
przetargu:

Dnia 23,06.2022r,
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