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INFORMACJA 
 
 

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490). 
 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że w dniu 16.07.2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60  sala 130 A, przeprowadzony został przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zamłynie stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.  
 

Na godzinę 12:00 wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargu na niezabudowaną działkę: 

2580/270 o powierzchni 0,1020 ha księga wieczysta GL1J/00010662/1. Działka znajduje się w obrębie 

Jastrzębie Zdrój k. m. 5. 

Cena wywoławcza 78 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). 

Wadium wynosiło 7 800,00 zł, termin wpłaty wadium ustalono na dzień 10.07.2019 roku.  

Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) objęta jest 23 % stawką podatku VAT. 

W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium, do przetargu 
dopuszczono jednego oferenta. 
Nieruchomość gruntowa została nabyta przez oferenta: Mirosław Piotr Osiak za cenę netto 78 780,00 zł 

(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100), co stanowi kwotę brutto 

96 899,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100)  

 

Na godzinę 12:30 wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargu na niezabudowaną działkę: 

2579/270 o powierzchni 0,1011 ha księga wieczysta GL1J/00010662/1. Działka znajduje się w obrębie 

Jastrzębie Zdrój k. m. 5. 

Cena wywoławcza 77 500,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). 

Wadium wynosiło 7 800,00 zł, termin wpłaty wadium ustalono na dzień 10.07.2019 roku.  

Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) objęta jest 23 % stawką podatku VAT. 

W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium. 
Wpłacająca wadium osoba fizyczna nie stawiła się na przetargu. 

W związku z powyższym Komisja Przetargowa uznała, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Zamłynie stanowiącej własność Miasta  

Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2579/270 o pow. 0,1011 ha, obręb 

Jastrzębie Zdrój, k. m. 5 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00010662/1, prowadzonej przez Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu–Zdrój zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

Na godzinę 13:00 wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargu na niezabudowaną działkę: 

2578/270 o powierzchni 0,1054 ha księga wieczysta GL1J/00010662/1. Działka znajduje się w obrębie 

Jastrzębie Zdrój k. m. 5. 

Cena wywoławcza 80 500,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100). 

Wadium wynosiło 8 100,00 zł, termin wpłaty wadium ustalono na dzień 10.07.2019 roku.  

Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) objęta jest 23 % stawką podatku VAT. 

W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta wpłynęła 1 wpłata wadium. 
Wpłacająca wadium osoba fizyczna nie stawiła się na przetargu. 

 

W związku z powyższym Komisja Przetargowa uznała, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Zamłynie stanowiącej własność Miasta  

Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2578/270 o pow. 0,1054 ha, obręb 



Jastrzębie Zdrój, k. m. 5 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00010662/1, prowadzonej przez Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu–Zdrój zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

Na godzinę 13:30 wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargu na niezabudowaną działkę: 

2577/270 o powierzchni 0,1004 ha księga wieczysta GL1J/00010662/1. Działka znajduje się w obrębie 

Jastrzębie Zdrój k. m. 5. 

Cena wywoławcza 77 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). 

Wadium wynosiło 7 700,00 zł, termin wpłaty wadium ustalono na dzień 10.07.2019 roku.  

Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) objęta jest 23 % stawką podatku VAT. 

W wyznaczonym terminie na konto depozytowe Urzędu Miasta nie wpłynęła żadna wpłata wadium. 
W związku z powyższym Komisja Przetargowa uznała, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Zamłynie stanowiącej własność Miasta  

Jastrzębie-Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 2577/270 o pow. 0,1004 ha, obręb 

Jastrzębie Zdrój, k. m. 5 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00010662/1, prowadzonej przez Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu–Zdrój zakończył się wynikiem negatywnym. 
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         I Zastępca Prezydenta Miasta 
          
          Roman Foksowicz 


