
Przyrów dn. 21.08.2019 r.

Informacja  o  wyniku  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż
nieruchomości położonych w Gminie Przyrów działki ewid. nr  1756 k.m.1
o  pow.  0,5000  ha,  nr  1757  k.m.1  o  pow.  0,1500  ha,  nr  1758  k.m.1
o pow. 0,0900  ha, nr 1759 k.m.1 o pow. 0,1850 ha Wiercica      

        Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie
nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1490), Wójt Gminy Przyrów podaje do
publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonych w Gminie Przyrów działki ewid. nr 1756 k.m.1 o pow. 0,5000 ha,
nr 1757 k.m.1 o pow. 0,1500 ha, nr 1758 k.m.1 o pow. 0,0900  ha, nr 1759 k.m.1 o pow.
0,1850 ha Wiercica.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 21 sierpnia 2019 roku o godz. 10 ºº w budynku Urzędu Gminy w Przyrowie  
ul. Częstochowska 7 w pokoju nr 14  przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Przyrów działki ewid. nr  1756 k.m.1 o
pow. 0,5000 ha,  nr 1757 k.m.1 o pow. 0,1500 ha, nr 1758 k.m.1 o pow. 0,0900  ha, nr
1759 k.m.1 o pow. 0,1850 ha Wiercica.

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

Przedmiotem przetargu były działki ewid. nr 1756 k.m.1 o pow. 0,5000 ha,                     nr
1757 k.m.1 o pow. 0,1500 ha, nr 1758 k.m.1 o pow. 0,0900  ha, nr 1759 k.m.1 o pow.
0,1850  ha  zlokalizowane  w  Wiercicy.  Zgodnie  z  Księgami  Wieczystymi
nr  CZ1M/00094360/8 i  nr  CZ1M/00016714/5 prowadzonymi  przez  Sąd  Rejonowy
w Myszkowie przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Przyrów.

Wpłacone zostało jedno wadium.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1

    Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

4. Cena wywoławcza: 100 557,00 zł /netto/ + 23% VAT
    
    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła: brak

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

                                                                                                        Z up. Wójta Gminy

                                                                                                 mgr Dorota Wojciechowska
                                                                                                                                  Sekretarz Gminy


