Milówka' dn. 11.01'2018 r'

INFORMACJA
w sprawie: przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Mitówka ul. Jana Kazimierza 123
w dniu 11 stycznia 2018 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzed'aż
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola położonego w
miejscowości Kamesznica, gm. Milówka.
Przedmiot przetargu:
Nieruchomośćozn. ewidencyjnie jako' działki o nr ewid. 7837lI i 7839lI i pow. 0,0]36 ha
i 0,1154 ha zabudowane budynkiem byłego przedszkola poŁoŻona w miejscowości
Kamesznica przy ul. Janoska zapisana w KW Nr BBlZl0005869216 prowadzonej przezy
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zywcu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 233 316,00 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Wójt Gminy Milówka informu je, iż zgodnie z art.40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r, o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz, IJ, z 201'6 r., poz, 2147 z późn. zm,)
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym _ nikt nie przystąpił do przetargu
ustnego.

Niniejszą informację wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Milówka ul. Jana Kazimierza 123 ( parter) oraz opublikowano na stronie
internetowej Gminy Milówka - www.milowka.pl w zakładce o,ogłoszenia''.

Niniejszą informację wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Milówka ul. Jana Kazimierza 123 ( parter), opublikowano na stronie
internetowej Gminy Milówka _ www.milowka.pl w zakładce ,,ogłoszeniarro oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej - http://www.bip.milowka.com.pl/ w zakładce mienie
komunalne.

wójt Gminy

Milówka, dn. 11.01.2018 r'

INFORMACJA
w sprawie: przeprowadzonego w lJrzędzie
Gminy Mitówka uI. Jana Kazimierza l23
w dniu 11 stycznia 2018 r. II przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
byłej szkoĘ podstawowej oraz
budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości
Laliki, gm. Milówka.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomośćoznaczona ewidencyjnie

jako działka nr l773ll o pow. 0'1981 ha,
zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej
oraz budynkiem gospod arczympołożona
w miejscowości Laliki, zapisanaw KW Nr
BBlZl0 0}609o3l6prowadzon ej ptzezV Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonoweg o w Żywcu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 92 624,00
zł plus obowiązujący podatek VAT. Do
przetargu zgłosiło się dwóch oferentów,
które dopu rr"rono do uczestnictwa w nim, poniewaŻ
spełniły wszystkie warunki przetargu.
Najwyzsza cena osiągnięta w przetargu to kwota:
93 600o00 zł (dziewięódziesiąttrzy tysiące

sześóset złotych)

plus

obowiązujący

podatek VAT. W wyniku ptzetargu
nabywcą przedmiotowej nieruchomości
została firma Szupina Miłosz
,,SZUPEX
MITECH'' TECHNIKA BUDoWLANA S.C.; z siedzibą
w Żywcuut. razńi erzaTetmajera
87,34-300 Żywiec.
Niniejszą informację wywieszono na okres
7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu
Gminy Milówka ul' Jana Kazimierz a t23 ( parter),
opublikowano na stronie
internetowej Gminy Milówka _ www.milowka.pl
w zakładce
BiuleĘnie Informacji Publicznej -Tttp://www.bip.milowka.com.pl/,,ogłoszenia,o, oraz w
w zakładce mienie
komunalne.

wójt Gminy

