Urząd Miasta Leszna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Al. Jana Pawła II nr 21
Informacja
o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Miasta Leszna,
położonej w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego nr 50.

Data i miejsce oraz rodzaj
przeprowadzonego przetargu /
rokowań

Otwarcie rokowań odbyło się w dniu 26 września 2013r. o
godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana
Pawła II 21, pokój nr 1 na parterze.
Ustną część rokowań przeprowadzono w dniach 26 i 30
września oraz 3 i 4 października 2013r. w siedzibie Urzędu
Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21, pokój nr 18 na I
piętrze.
Rokowania zakończono w dniu 4 października 2013r.
i poinformowano listownie uczestników o wyniku rokowań.
Leszno, ul. Bolesława Chrobrego nr 50

Oznaczenie nieruchomości
będącej przedmiotem rokowań
wg katastru nieruchomości i
księgi wieczystej

Działka nr 106/5, ark. m. 17 o pow. 0,0402 ha
– KW nr: PO1L/00022569/6
Nieruchomość zabudowana budynkiem w zabudowie zwartej o funkcji
2
mieszkalnej. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 296,24 m .
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych tj. parter, I-sze piętro, i
poddasze. Przykryty dachem stromym, nie podpiwniczony.

Do udziału w rokowaniach zostało dopuszczonych
Liczba osób dopuszczonych
3 uczestników, którzy wpłacili zaliczkę oraz złożyli pisemne
oraz osób niedopuszczonych do zgłoszenia udziału w rokowaniach.
uczestnictwa w rokowaniach
Osoby niedopuszczone - brak

Cena wywoławcza
nieruchomości oraz najwyższa
cena osiągnięta w rokowaniach

Imię i nazwisko albo nazwę lub
firmę osoby ustalonej jako
nabywca nieruchomości

Cena wywoławcza

-

225.000,00 zł

Cena osiągnięta
w rokowaniach

-

280.000,00 zł

Sprzedaż w/w nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z
podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BRUKPOL” s.c

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna
przy Al. Jana Pawła II nr 21 (tablica ogłoszeń na I piętrze)
w dniu 15.10.2013 r.
oraz na stronie internetowej - http://bip.leszno.pl/dokument/8998
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ..................................

