
Na podstawie § 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; z 2020 r. poz. 1698) 

 

Wójt Gminy Wejherowo 

informuje 

 

o wynikach publicznych pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kniewie i Gościcinie, 

stanowiących własność Gminy Wejherowo,  

przeprowadzonych w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 

84-200 Wejherowo (sala narad) w dniu 11 grudnia 2020 r. 

 

         

1. Działka nr ewid. 207/7 KW  GD1W/00030050/1 
 

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 3 grudnia 2020 r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie 

przystąpił do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr ewid. 207/7 położoną 

w Kniewie o pow. 0,0960 ha i o cenie wywoławczej 48 900,00 zł bez naliczonego podatku VAT. 

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami stwierdza się, że ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o 

nr ewid. 207/7 położonej w Kniewie,  zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

 

2. Działka nr ewid. 207/8 KW GD1W/00030050/1 
 

      W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 3 grudnia 2020 r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie 

przystąpił do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr ewid. 207/8 położoną 

w Kniewie o pow. 0,1094 ha i o cenie wywoławczej 55 600,00 zł bez naliczonego podatku VAT. 

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami stwierdza się, że ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o 

nr ewid. 207/8 położonej w Kniewie,  zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

3. Działka nr ewid. 870/11 KW GD1W/00070064/4 
 

      W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 3 grudnia 2020 r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie 

przystąpił do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr ewid. 870/11 

położoną w Gościcinie o pow. 0,0979 ha i o cenie wywoławczej 145 500,00 zł bez naliczonego 

podatku VAT. W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż 

nieruchomości o nr ewid. 870/11 położonej w Gościcinie,  zakończył się wynikiem 

negatywnym. 

 

4.  Działka nr ewid. 870/12 KW GD1W/00070064/4 
 

      W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 3 grudnia 2020 r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie 

przystąpił do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr ewid. 870/12 

położoną w Gościcinie o pow. 0,0952 ha i o cenie wywoławczej 141 500,00 zł bez naliczonego 

podatku VAT. W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż 

nieruchomości o nr ewid. 870/12 położonej w Gościcinie,  zakończył się wynikiem 

negatywnym. 
 

 
 

Wejherowo, 11.12.2020 r.  


