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INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań

na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 poz.1490 z pózn. zmianami ) 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że

1. w dniu 4 marca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1 został  przeprowadzony
zgodnie  z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.)

drugi przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Rabowicach

oznaczonej numerem 26/1 o powierzchni 0,0022 ha 

objętej księgą wieczystą PO2P/00214204/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosiła 3 080,00 zł ( netto ).

Na przedmiotowy przetarg zgłosił się 1 oferent, który spełnił warunki przetargu i został dopuszczony do licytacji.

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła 3 120 zł (netto)

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, a nabywcą działki oznaczonej numerem 26/1

w Rabowicach została spółka Profit sp z o.o.

2. w dniu 4 marca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1 został  przeprowadzony
zgodnie  z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.)

drugi przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Rabowicach 

oznaczonej numerem 26/3 o powierzchni 0,2671 ha 

objętej księgą wieczystą PO2P/00214204/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosiła 267 100,00 zł ( netto ).

Na przedmiotowy przetarg zgłosił się 1 oferent, który spełnił warunki przetargu i został dopuszczony do licytacji.

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła 269 780 zł (netto)

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, a nabywcą działki oznaczonej numerem 26/3

w Rabowicach została spółka CLIP Logistyka sp z o.o.

Informację o wyniku przetargu wywieszono się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu Rynek 1 (parter)
oraz na stronie internetowej ( www.swarzedz.pl )

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  dnia :      4.03.2021r.              Zdjęto dnia:.....................................

http://WWW.swarzedz.pl/

