Smętowo Graniczne, dnia 30.03.2016r.
INFORMACJA O NEGATYWNYM WYNIKU PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje, że w dniu 23.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne
odbył się

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż n/w nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości
Lp.

wg KW

1.

2.

GD1A/000
26918/3

GD1A/000
24858/0

wg katastru

Nieruchomość
oznaczona
w Ewidencji
Gruntów jako
dz. nr 55/4

Nieruchomość
oznaczona w
Ewidencji
Gruntów jako
działka nr 53/5

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

0,4748

0,1113

Cena
wywoławcza

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa
niezabudowana, położona w
miejscowości Kościelna Jania,
obręb Kościelna Jania. W studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
teren określono jako teren pod
zabudowę mieszkaniową.

44.156,00 zł.

Nieruchomość stanowi lokal
mieszkalny nr 1, usytuowany w
budynku mieszkalnym Nr 1A w
miejscowości Kopytkowo, obręb
Kopytkowo, gm. Smętowo
Graniczne. Działka zabudowana
jest budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym, piętrowym w
zabudowie wolnostojącej. Lokal
Nr 1 o pow. użytkowej 64,53m2
położony jest na parterze.

55.109,00 zł.

1

Liczba osób
dopuszczonych
do przetargu

Liczba osób
niedopuszczon
ych
do przetargu

0

0

0

0

Najwyższa
zaoferowana
cena

Ustalony nabywca
(imię i nazwisko)

Nikt nie
dokonał
wpłaty
wadium

Przetarg zakończył
się wynikiem
negatywnym

Nikt nie
dokonał
wpłaty
wadium

Przetarg zakończył
się wynikiem
negatywnym

W skład lokalu mieszkalnego
wchodzą trzy pokoje, kuchnia,
dwa korytarze i dwa wc. Do
lokalu przynależny jest garaż o
pow. użytkowej 16,86m2
usytuowany na poziomie parteru
oraz udział w nieruchomości
wspólnej wynoszący 0,399 części.

3.

GD1A/000
24858/0

Nieruchomość
oznaczona w
Ewidencji
Gruntów jako
działka nr 53/5

0,1113

Nieruchomość stanowi lokal
mieszkalny nr 2, usytuowany w
budynku mieszkalnym Nr 1A w
miejscowości Kopytkowo, obręb
Kopytkowo, gm. Smętowo
Graniczne . Działka zabudowana
jest budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym, piętrowym w
zabudowie wolnostojącej. Lokal
Nr 2 o pow. użytkowej 106,35 m2
położony jest częściowo na
parterze oraz I piętrze. W skład
lokalu mieszkalnego wchodzą
parter – korytarz, I piętro – dwa
korytarze, pięć pokoi, łazienka i
kuchnia. Do lokalu przynależny
jest garaż o pow. użytkowej 16,00
m2 usytuowany na poziomie
parteru oraz udział w
nieruchomości wspólnej
wynoszący 0,601 części..

95.821,00zł.

2

0

0

Nikt nie
dokonał
wpłaty
wadium

Przetarg zakończył
się wynikiem
negatywnym

