INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490.j.t.),
podaje się następujące informacje dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Puszczykowie
przy ul. Cienistej 13, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem wynoszącym 561/3148
w częściach wspólnych budynku i w części wspólnej nieruchomości gruntowej
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 2 marca 2016 roku w budynku Powiatu
Poznańskiego w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8.
1. Przedmiotem sprzedaży był lokal mieszkalny nr 3, stanowiący własność Skarbu Państwa,
położony w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz
udziałem wynoszącym 561/3148 części we wspólnej nieruchomości gruntowej i w częściach
wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
poszczególnych lokali. Budynek, w którym znajduje się omawiany lokal, zlokalizowany jest na
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0001 –
Puszczykowo, ark. mapy 4, działka nr 2153/2 o pow. 0,1425 ha, dla której prowadzona jest
księga wieczysta KW nr PO2P/00000671/5.
2. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa
w przetargu.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 120.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia
tysięcy 00/100). Ze względu na brak uczestników przetargu nie osiągnięto najwyższej ceny,
w związku z czym przetarg zakończono wynikiem negatywnym.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wyłoniono nabywcy
nieruchomości.
Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Powiatu Poznańskiego – Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, II piętro (tablica ogłoszeń) oraz w budynku Powiatu
Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8, IV piętro (tablica ogłoszeń), a także zamieszcza na stronach
internetowych Powiatu Poznańskiego: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl.
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