W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka- Zdroju

Lądek- Zdrój, 21.08.2019 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U. z
2014r. poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Lądka-Zdroju podaje do publicznej wiadomości:
Informację
o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych
przeprowadzonych w dniu 13 sierpnia 2019 r,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31.
1. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej parkingiem
położonej w Lądku-Zdroju, obręb Stary Zdrój oznaczonej geodezyjnym numerem działki 335/2 (AM-10), o
pow. 0,1303 ha (klasoużytek Bz- 0,1303 ha), dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze
SW1K/00096343/4
cena wywoławcza nieruchomości: 210 000,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 212 100,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do udziału w przetargu – 0
nabywca nieruchomości – „Hotel Alhambra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w
Lądku-Zdroju, obręb Stary Zdrój, przy ul. Orlej, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 314/6 (AM -10),
o pow. 0,1673 ha (klasoużytek Bp-0,1673 h), dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze
SW1K/00093679/7
cena wywoławcza nieruchomości: 220 170,00 zł brutto
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
liczba osób niedopuszczonych do udziału w przetargu – 0
nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni, tj. od dnia 21.08.2019 r. do
28.08.2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
przy ul. Rynek 31, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna
o treści „Z upoważnienia Burmistrza KIEROWNIK
WYDZIAŁU MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr Jolanta Pelczarska-Mlak”- podpis nieczytelny
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