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Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości                

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)  BURMISTRZ MSZCZONOWA podaje do publicznej 

wiadomości: 

 

INFORMACJĘ  

O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  

 

który odbył się w dniu 20 września 2019  roku 

o godz. 1500  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 

 

1. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Mszczonowie oznaczonej jako działka nr ew. 90/11, której stan prawny 

uregulowany jest w księdze wieczystej PL1Z/00030764/4: 

a) Cena wywoławcza:  2.625.500,00 zł netto + VAT tj. 3.229.365,00 zł  brutto, 

b) Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  Ze względu na brak oferentów, cena 

najwyższa w przetargu nie została osiągnięta, 

c) Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 0 osób, 

d) Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1 osoba, ponieważ 

oferent nie stawił się do przetargu. 

e) Nabywca nieruchomości: Przetarg został zakończony z wynikiem negatywnym 

z uwagi na brak oferentów. 

 

2. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Mszczonowie oznaczonej jako działka nr ew. 90/6, której stan prawny 

uregulowany jest w księdze wieczystej PL1Z/00030764/4: 

f) Cena wywoławcza:  1.713.000,00 zł netto + VAT tj. 2.106.990,00 zł  brutto, 

g) Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  1.730.130,00 netto + VAT tj. 2.128.059,90 

zł brutto, 

h) Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 1 osoba (wpłacono 1 

wadium, 

i) Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0 osób, 

j) Nabywca nieruchomości: SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. ZAWODZIE 

18, (02-981 WARSZAWA). 

 

3. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Mszczonowie oznaczonej jako działka nr ew. 86/6, której stan prawny 

uregulowany jest w księdze wieczystej PL1Z/00030764/4: 

k) Cena wywoławcza:  382.000,00 zł netto + VAT tj. 469.860,00 zł brutto, 

a) Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  385.820,00 zł netto + VAT tj. 474.558,60 

zł brutto 

l) Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 1 osoba (wpłacono 1 

wadium 
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m) Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0 osób, 

n) Nabywca nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ew.  89/6 :  SARIA POLSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ W 

WARSZAWIE UL. ZAWODZIE 18, (02-981 WARSZAWA). 

 

4. II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości 

położonej w Mszczonowie oznaczonej jako działka nr ew. 86/4, której stan prawny 

uregulowany jest w księdze wieczystej PL1Z/00030764/4: 

a) Cena wywoławcza:  676.000,00 zł netto + VAT tj. 831.480,00 zł brutto, 

b) Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  682.760,00 zł netto + VAT tj. 839.794,80 

zł brutto, 

b) Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu : 1 osoba (wpłacono 1 

wadium, 

c) Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0 osób, 

d) Nabywca nieruchomości: SARIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. ZAWODZIE 

18, (02-981 WARSZAWA). 

 

 

                        

 

 

 

 


