W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju

Lądek-Zdrój, 19.02.2020 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:
Informacja
o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych
przeprowadzonych w dniu 11 lutego 2020 r.,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31 pok. nr 26

1) I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U, położonego na parterze
budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 23 w Lądku-Zdroju, składającego się z: 1 sali
obsługi klienta, magazynu i pomieszczenia socjalnego o łącznej powierzchni użytkowej 17,65 m 2,
bez pomieszczeń przynależnych - wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
współwłasności gruntu (tj. działka 238/35 i 238/13 obręb Stare Miasto) wynoszącym 65/1000.
cena wywoławcza nieruchomości - 53 000,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 53 530,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do udziału w przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Pan Krzysztof Mojzesowicz
2) I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5,
położonego na II piętrze (poddasze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Rynek 6 w
Lądku-Zdroju, składającego się z: 1 izby mieszkalnej i WC o łącznej powierzchni użytkowej 49,35
m2, bez pomieszczeń przynależnych - wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
współwłasności gruntu (tj. działka 208/1, obręb Stare Miasto) wynoszącym 101/1000.
cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 90 900,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do udziału w przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Pan Przemysław Wróbel
3) I ustny przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6, położonego na II piętrze
(poddasze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Rynek 6 w Lądku-Zdroju, składającego się z: 1
izby mieszkalnej i WC o łącznej powierzchni użytkowej 92,08 m2, bez pomieszczeń przynależnych - wraz z
udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu (tj. działka 208/1, obręb Stare Miasto)
wynoszącym 189/1000.

cena wywoławcza nieruchomości – 130 000,00 zł
najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 131 300,00 zł
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
liczba osób niedopuszczonych do udziału w przetargu – 0
nabywca nieruchomości – Pan Przemysław Wróbel

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni, tj. od dnia 19.02.2020 r.
do 26.02.2020 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 Zastępca Burmistrza
Lądka- Zdroju Alicja Piwowar – podpis nieczytelny”
.
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