INFORMACJA O WYNIKU SPRZEDAŻY
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 2004 nr 207 poz. 2108) podaje się do publicznej
wiadomości, że w dniu 8 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz zostały
rozstrzygnięte przetargi na zbycie nieruchomości prowadzone w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r nr 261 poz 2603 z późn. zmianami):`

1. zabudowanej nieruchomości położonej w Swarzędzu położonej na obszarze przeznaczonym pod tereny usług, oznaczonej geodezyjnie :
działka nr:

1619/23

pow.:

0,0152 ha

obręb :

Swarzędz

arkusz mapy:

15

cena wywoławcza:

77 600,00 zł netto

KW nr :

PO2P/00067028/0

Księga wieczysta nr PO2P/00067028/0 nie jest obciążona.

W przetargu na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie 1619/23 uczestniczył 1 dopuszczony do udziału oferent.
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 78 380,00 zł brutto.
Nabywcą nieruchomości o numerze geodezyjnym 1619/23 została osoba fizyczna.

2. zabudowanej nieruchomości położonej w Paczkowie położonej na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej z
działalnością gospodarczą oznaczonej geodezyjnie :
działka nr:

248/2

pow.

0,0100 ha

obręb :

Paczkowo

arkusz mapy :

1

cena wywoławcza:

18 190,00 zł netto

KW nr :

PO2P/00124691/6

Księga wieczysta nr PO2P/00124691/6 nie jest obciążona.

W negocjacjach na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie 248/2 uczestniczył 1 dopuszczony do udziału oferent.
Cena osiągnięta w negocjacjach wyniosła 18 380,00 zł netto.
Nabywcą nieruchomości o numerze geodezyjnym 248/2 została osoba prawna.

3. niezabudowane nieruchomości położone w Swarzędzu, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, oznaczone geodezyjnie :
działka nr:

3410, 3411, 3339/3

pow.

0,0683 ha, 0,0683 ha, 0,0721 ha

obręb :

Swarzędz

arkusz mapy :

28 i 27

KW nr :

PO2P/00067028/0

nie zostały sprzedane i pozostają w zasobie Gminy.

4. niezabudowane nieruchomości położone we wsi Wierzonka, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, oznaczone geodezyjnie:
działka nr:

17/23, 17/34, 17/35

pow.

wszystkie po 0,0522 ha

obręb:

Wierzonka

arkusz mapy:

1

KW nr :

PO2P/00100519/3

nie zostały sprzedane i pozostają w zasobie Gminy.

