INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
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 (tekst jednolity
Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)
BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ
informuje, że:
1) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej
w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza w granicach działki gruntu nr 84/7 (AM–3) o pow.
1 523 m², obręb Nowy Zdrój (działka w części zabudowana), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00102333/7,
zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce przetargu: 16 lipca 2019 r. (godz. 10.00), siedziba Urzędu Miejskiego
w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń, parter).
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
Cena wywoławcza nieruchomości: 152 300,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta
00/100 zł) – do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: nie dotyczy.
Nabywca nieruchomości: nie dotyczy.
2) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej
w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 84/9
(AM–3) o pow. 1 546 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg
Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00102371/5,
zakończył się wynikiem negatywnym.
Termin i miejsce przetargu: 16 lipca 2019 r. (godz. 10.45), siedziba Urzędu Miejskiego
w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (sala posiedzeń, parter).
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
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Cena wywoławcza nieruchomości: 154 600,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące
sześćset 00/100 zł) + podatek VAT w obowiązującej wysokości (aktualnie 23%, z zastrzeżeniem,
że do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: nie dotyczy.
Nabywca nieruchomości: nie dotyczy.
BURMISTRZ MIASTA
(–) Mateusz Jellin

Polanica–Zdrój, 17 lipca 2019 r.
Sporządził: Jakub Wojtaczka, Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
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