
                                                                                                Łabunie, dnia 07  lipca  2021 r. 

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

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r.              

poz. 1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości: 
INFORMACJA 

o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Łabunie 

 

1.Przetarg przeprowadzono w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00 w świetlicy Urzędu 

Gminy Łabunie. Nie wniesiono skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. 

 

2. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż były niżej wymienione  

nieruchomości rolne oznaczone w ewidencji gruntów: 
    a)obrębu Bródek numerem działki 38/9 o powierzchni 0,54 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu   
      prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114590/0 
     Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 10 000,00 złotych netto. 
 
     b) obręb Łabunie numer działka nr 30/2 o powierzchni 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu    
      prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114676/7. 
     Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  1 000,00 złotych  netto 
    Przetarg zakończono wynikiem  negatywnym z uwagi na brak ofert i uczestników przetargu . 
 
    c) obręb Wólka Łabuńska działka nr 1571/1 o powierzchni 0,6268 ha,dla której Sąd Rejonowy w     
     Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114675/0, 
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła  15 900,00 złotych netto. 
    Przetarg zakończono wynikiem  negatywnym z uwagi na brak ofert i uczestników przetargu . 
 
    d) obręb Wólka Łabuńska działka nr 1562 o powierzchni 0,38 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu    
      prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114675/0. 
       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 700,00 złotych netto. 
      Przetarg zakończono wynikiem  negatywnym z uwagi na brak ofert i uczestników przetargu . 
 

    e)obręb Łabunie-Reforma działka nr 60/5 o powierzchni 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu      
     prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114647/3, 
     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 700,00 złotych netto. 
     Przetarg zakończono wynikiem  negatywnym z uwagi na brak ofert i uczestników przetargu . 
 

  f) obręb Ruszów działka nr 803 o powierzchni 0,51 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi        
    księgę wieczysta nr ZA1Z/00045395/8. 
     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 900,00 złotych netto. 
     Przetarg zakończono wynikiem  negatywnym z uwagi na brak ofert i uczestników przetargu . 
 

3. Do przetargu na nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Bródek numerem działki 

nr 38/9 o powierzchni 0.54 ha  dopuszczona została pani Justyna Piskorz -Umylańska zam. Łabunie 

ul. Wierzbowa 6 ponieważ spełniała wszystkie wymogi przetargu. 

                                                         

4.Po trzykrotnym wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny działki nr 38/9 została ona sprzedana 

za cenę osiągniętą w przetargu;tj.za kwotę 10 100,00 złotych netto. 

 

5.Jako nabywcę  na nieruchomość ustalono Panią Justynę Piskorz-Umylańską. 

 

 

 

 


