Olesno 2021-03-26

I N FOR MAC JA
Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 900 w siedzibie
Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego
w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śl. 6 przeprowadzony został IV przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gosławicach, oznaczonej numerem
działki 123/4 na a.m. 12, o powierzchni 0,1149 ha będącej własnością Powiatu Oleskiego,
uregulowanej w księdze wieczystej KW OP1L/00044788/9.
Cena wywoławcza wynosiła 37 000,00 zł netto.
Do przetargu zgłosił się jeden uczestnik, który został dopuszczony do przetargu bowiem
w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o przetargu wpłacił należne wadium oraz spełnił
pozostałe warunki przetargu.
W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę sprzedaży w/w nieruchomości
w wysokości 37 370,00 zł netto + 23% należnego podatku VAT, a nabywcą został Piotr
Brzóska.

Olesno 2021-03-26

I N FOR MAC JA
Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie
Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego
w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śl. 6 przeprowadzony został IV przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gosławicach, oznaczonej numerem
działki 123/3 na a.m. 12, o powierzchni 0,1242 ha będącej własnością Powiatu Oleskiego,
uregulowanej w księdze wieczystej KW OP1L/00044788/9.
Cena wywoławcza wynosiła 40 000,00 zł netto.
W wyżej wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden uczestnik, jak również nie wpłynęło
określone w ogłoszeniu wadium.
Wobec czego uznaje się, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Olesno 2021-03-26

I N FOR MAC JA
Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie
Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego
w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śl. 6 przeprowadzony został IV przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gosławicach, oznaczonej numerem
działki 123/2 na km. 12, o powierzchni 0,1323 ha będącej własnością Powiatu Oleskiego,
uregulowanej w księdze wieczystej KW OP1L/00044788/9.
Cena wywoławcza wynosiła 43 000,00 zł netto.
W wyżej wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden uczestnik, jak również nie wpłynęło
określone w ogłoszeniu wadium.
Wobec czego uznaje się, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Olesno 2021-03-26

I N FOR MAC JA
Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 1200
w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa
Powiatowego w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śl. 6 przeprowadzony został IV przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gosławicach, oznaczonej numerem
działki 123/1 na a.m. 12, o powierzchni 0,1467 ha będącej własnością Powiatu Oleskiego,
uregulowanej w księdze wieczystej KW OP1L/00044788/9.
Cena wywoławcza wynosiła 47 000,00 zł netto.
W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę sprzedaży w/w nieruchomości
w wysokości 47 470,00 zł netto + 23% należnego podatku VAT, a nabywcą została
Karina Babczyńska.

