
Informacja

o wyniku czwańego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § l2 Rozporądzenia Rady Ministra z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r.

poz.l490 z pożn. zm.) Wólt Gminy Lubrza informuje, źc w dniu 14 tistopłda 2018 r. o godz. lOm
w siedzibie Unędu Gniny w Lubrzy przy ulicy Wolności 73 odbył się czwarty przetarg ustny
nieograniczony na sprzedź nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Przedmiot przetargu :

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Lubrza, położona
w mieiscowości Trzebina oznaczona w ewidencii gruntów jako działka 549/2
o powierzchni 0,1195 ha zapisana w księdze Wieczystej oPlP /ooo4t2l6 /2
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchom ości 42 000,00 zł
naiwższa cena osiągnięta W przetargu - brak
liczba osób dopuszczonych do przetargu - 0 ( brak wpłat wadium)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
nabywca nieruchomości- przetarg zakońcrył się vrynikiem negatywnym.

Informacja o wyniku przetargu WyWiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Lubrzy na okres 7 dni tj, od dnia 15.11,2018 r. do dnia 23,LL,2078 r.
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mgr Mariusz KozaczĆk

Lubrza, dnia 15.11.2018 r.



Informacja

o wyniku czwańego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 14 września 2004 r- w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowń na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r.
poz.l49} zpóźn. zm.) Wójt Gminy Lubrza informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 10m

w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy prry ulicy Wolności 73 odbył się czwarty przetaĘ ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Przedmiot przetargu :

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Lubrza, położona
w mieiscowości Trzebina oznaczona w ewidencji gruntów iako działka 549/2
o powierzchni 0,1195 ha zapisana w księdze Wieczystei 0PLP /00041216 /z
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednolodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości 42 000,00 zł
najWyżlsza cena osiągnięta W przetargu - brak
liczba osób dopuszczonych do przetargu - 0 ( brak wpłat wadium)
liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
nabywca nieruchomości- przetarg zakończf się wynikiem negatyvynym.

Informacja o Wyniku przetargu Wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Lubrzy na okres 7 dni tj. od dnia 15.11.2018 r. do dnia 23.IL.20I8 r.
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