PREZYDENT MIASTA LESZNA
Informacja
o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku ul. Królowej Jadwigi nr 3
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu:
Data i miejsce oraz rodzaj
przeprowadzonego przetargu

–

21 marca 2018 r. o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego
i Budownictwa na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al.
Jana Pawła II 21.

Leszno, ul. Królowej Jadwigi 3/3

Oznaczenie nieruchomości
będącej przedmiotem
przetargu wg katastru
nieruchomości i księgi
wieczystej

Przedmiotem przetargu była sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3,
położonego na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
2
Królowej Jadwigi nr 3 o powierzchni użytkowej 66,23 m do którego przynależy
2
pomieszczenie piwnicze o powierzchni 4,85 m i WC na półpiętrze budynku o
2
powierzchni 2,40 m wraz z udziałem we wspólnych częściach i urządzeniach
budynku oraz prawie własności gruntu.
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju jest położony na I piętrze w
budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 3-kondygnacyjnym, wybudowanym w
technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w instalacje wodnokanalizacyjną, elektryczną, odgromową, telefoniczną, RTV-kablową domofon.
Ogrzewanie piecowe.
Jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest udział
wynoszący 7348/24940 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w
prawie własności gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 108/2
na arkuszu mapy 17 o powierzchni 910 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w
Lesznie, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr
PO1L/00024219/2.

Liczba osób dopuszczonych Do udziału w przetargu zostało dopuszczonych: 3 uczestników.
oraz osób niedopuszczonych
do uczestnictwa w przetargu Osoby niedopuszczone: brak

Cena wywoławcza
nieruchomości oraz
najwyższa cena osiągnięta w
przetargu

Cena wywoławcza

-

111.760,00 zł

Cena osiągnięta w przetargu

-

152.000,00 zł

(sprzedaż ww. nieruchomości lokalowej podlega zwolnieniu z
podatku od towarów i usług).

Imię i nazwisko albo nazwę
lub firmę osoby ustalonej
Anna i Jarosław Piekarczyk
jako nabywca nieruchomości
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II nr 21 (tablica ogłoszeń
na I piętrze) oraz w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia nr 15 (tablica ogłoszeń na
półpiętrze)
w dniu 29.03.2018 r.
oraz na stronie internetowej - http://bip.leszno.pl (dział: Tablica ogłoszeń)
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ..................................

