Jasień, 04.12.2017 r.

Informacja o wyniku przetargu
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. 2014.1490 j.t.) Burmistrz Jasienia
podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.
1) Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
Dn. 27.11. 2017 r. o godzinie 10:30 sala nr 107 Urzędu Miejskiego
w Jasieniu ul. XX- lecia nr 20 ( I piętro), I przetarg ustny nieograniczony
2) Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 1640/14 o pow.
1.150 m², położona w Budziechowie.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Żarach urządzona jest
księga wieczysta KW nr ZG1R/00047842/3 (bez obciążeń i zobowiązań)
3). Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do
Uczestniczenia w przetargu:
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 8
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
4) Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena
osiągnięta w przetargu:
- cena wywoławcza wynosiła: 19 000,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu: 30 100,00 zł
5) Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako
nabywca nieruchomości: Marek Borkowski
Informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jasieniu i
na stronie internetowej www.bip.jasien.pl
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Jasień, 04.12.2017 r.

Informacja o wyniku przetargu
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. 2014.1490 j.t.) Burmistrz Jasienia
podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.
1) Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
Dn. 27.11. 2017 r. o godzinie 11:00 sala nr 107 Urzędu Miejskiego
w Jasieniu ul. XX- lecia nr 20 ( I piętro), I przetarg ustny nieograniczony
2) Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką nr 1640/15 o pow.
1.150 m², położona w Budziechowie.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Żarach urządzona jest
księga wieczysta KW nr ZG1R/00047842/3 (bez obciążeń i zobowiązań)
3). Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do
Uczestniczenia w przetargu:
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 6
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
4) Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena
osiągnięta w przetargu:
- cena wywoławcza wynosiła: 19 000,00 zł
- cena osiągnięta w przetargu: 28 500,00 zł
5) Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako
nabywca nieruchomości: Andrzej Ferenc
Informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jasieniu i
na stronie internetowej www.bip.jasien.pl
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