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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

w dniu 9 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1 zostały przeprowadzone 

przetargi ustne nieograniczone na:

1. zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Gruszczynie przy ul. Wieniawskiego 
oznaczonej numerem 21/10 o powierzchni 0,1730 ha objętej księgą wieczystą PO2P/00109315/6
prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu 1
Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosiła 259 500,00 zł ( netto )
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła  262 500,00 zł (netto)
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
Nabywcą działki została spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol - Poznań” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

2. zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Gruszczynie przy ul. Wieniawskiego 
oznaczonej numerem 21/12 o powierzchni 0,1066 ha objętej księgą wieczystą PO2P/00109315/6
prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu 3
Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosiła 165 230,00 zł ( netto ).
Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła  280 000,00 zł (netto)
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 
Nabywcą działki została Pani Natalia Piotrowiak.

3. zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Gruszczynie przy ul. Żuławskiego 
oznaczonej numerem 21/29 o powierzchni 0,1066 ha objętej księgą wieczystą PO2P/00109315/6
prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu 6
Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosiła 165 230,00 zł ( netto ).
Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła  240 000,00 zł (netto)
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
Nabywcą działki została spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol - Poznań” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

4. zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Gruszczynie przy ul. Żuławskiego
oznaczonej numerem 21/31 o powierzchni 0,1066 ha objętej księgą wieczystą PO2P/00109315/6
prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu 2
Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości wynosiła 165 230,00 zł ( netto ).
Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła  280 000,00 zł (netto)
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
Nabywcą działki została spółka pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol - Poznań” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Przetarg został przeprowadzony przez komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz WSO.0050.1.65.2021  z dnia  18.05.2021r. 
Informację o wyniku przetargu wywieszono się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
przy Rynek 1 (parter) oraz na stronie internetowej ( www.swarzedz.pl )

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  dnia : 10 czerwca  2021r           Zdjęto dnia:            …............................
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