W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrza Stronia Śląskiego

RG.6840.3.2015.UC
Stronie Śl. dnia 20.04 2015 r.

Informacja
Burmistrza Stronia Śląskiego
o wynikach rozstrzygniętego przetargu

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
13 kwietnia 2015 roku, Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55-pok.
19 (sala konferencyjna), trzeci przetarg ustny nieograniczony .
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według
katastru nieruchomości i księga wieczysta: lokal mieszkalny 5(parter)
o pow. 57,30 m2 do lokalu przynależy jedna piwnica o pow. 7,20 m2, usytuowany
w budynku przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim, udział w częściach
wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 454/4 (AM -8) o pow.801 m2
w wysokości 6,30 %, księga wieczysta KW Nr SW1K/00052527/8.
3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 0
4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - O
5. Cena wywoławcza nieruchomości - 50 000,00 PLN
6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 0
7. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywcę nieruchomości:
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - ponieważ do przetargu nie
przystąpił ani jeden uczestnik.
Informacja niniejsza będzie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul.
Kościuszki 55, a także będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stronie
Śląskie: www.stronie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
W prawym dolnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz
Podpis nieczytelny

W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrza Stronia Śląskiego

RG.6840.2.2015.UC
Stronie Śl. dnia 20.04.2015 r.

Informacja
Burmistrza Stronia Śląskiego
o wynikach rozstrzygniętego przetargu

2. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
13 kwietnia 2015 roku, Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55-pok.
19 (sala konferencyjna), trzeci przetarg ustny nieograniczony .
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według
katastru nieruchomości i księga wieczysta: lokal mieszkalny 4(parter)
o pow. 52,70 m2 do lokalu przynależy jedna piwnica o pow. 2,60 m2, usytuowany
w budynku przy ul. Kościuszki 58 w Stroniu Śląskim, udział w częściach
wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 454/4 (AM -8) o pow.801 m2
w wysokości 5,40 %, księga wieczysta KW Nr SW1K/00052527/8.
3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 0
5. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0
5. Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 PLN
7. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 0
7. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywcę nieruchomości:
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym-- ponieważ do przetargu nie
przystąpił ani jeden uczestnik.
Informacja niniejsza będzie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul.
Kościuszki 55, a także będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stronie
Śląskie: www.stronie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

W prawym dolnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz
Zbigniew Łopusiewicz
Podpis nieczytelny

