Górowo Iławeckie, dnia 29.09.2016 r.
GGN.6840.7.2016

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:
Informację
o wyniku II - go przetargu ustnego nieograniczonego
Nr GGN.6840.7.2016, który odbył się w dniu 27 września 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Górowo Iławeckie
Plac Ratuszowy 18, pok. nr 13.
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego II - go przetargu:
− 27 września 2016 roku, godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta w Górowie Iławeckim
przy ulicy Plac Ratuszowy 18, pok. nr 13.
− I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 26 lipca 2016 roku na sprzedaż
nieruchomości bliżej opisanej w punkcie 2, zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru
nieruchomości, księgi wieczystej i planu zagospodarowania przestrzennego:
− Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 66 o
powierzchni 3406 m2 położona w obrębie nr 3 miasta Górowo Iławeckie przy ulicy
Lipowej.
− księga wieczysta prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w
Bartoszycach Nr OL1Y/00011292/3;
− działka gruntu niezabudowana przeznaczona pod zabudowę o charakterze komercyjnym;
− w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Górowo Iławeckie –
nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 41.00. PP – ulica
Lipowa – funkcja dominująca – funkcje komercyjne.
3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w II przetargu: – 1
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: – 0.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 20.850,00 zł + podatek VAT 23% .
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 21.060,00 zł + podatek VAT 23% .
5. osoba/y ustalona/e jako nabywca/y nieruchomości:
– Pan Wiesław Mrowiński.
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Górowo
Iławeckie przy ulicy Plac Ratuszowy 18 w dniach od 30.09.2016 r. do dnia 08.10.2016 r. oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/
Burmistrz Miasta
Jacek Przemysław Kostka

