PREZYDENT MIASTA LESZNA
Informacja
o wyniku I przetargu łącznego z dnia 28 maja 2018 r.
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Leszna ,
położonej w Podstrefie Leszno Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”
I przetarg łączny pisemny
Oferty pisemne należało składać w zamkniętych kopertach w siedzibie
WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w terminie do dnia 22.05.2018 r. do
godz. 15:00.

Data i miejsce oraz rodzaj
przeprowadzonego przetargu

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w
dniu 28.05.2018 r. o godz. 10:00, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16.
W przetargu mogli uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający
prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na
podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia
20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
282) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w
sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na
podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 465).
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni 3,3097 ha,
położona w Lesznie, przy ul. Usługowej, składająca się z działek
ewidencyjnych numer 93/20, 93/24; 93/33 na ark. m. 133; 131,
PO1L/00049738/7.

Oznaczenie nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu wg katastru
nieruchomości i księgi wieczystej
Nieruchomość jest usytuowana na terenie zrekultywowanych poletek
filtracyjno-irygacyjnych oczyszczalni ścieków w Lesznie.
Przeznaczenie: usługi, produkcja, składy i magazyny
Do udziału w przetargu został dopuszczony 1 uczestnik, który wpłacił
Liczba osób dopuszczonych oraz osób
wadium oraz złożył pisemną ofertę,
niedopuszczonych do uczestnictwa w
przetargu
Osoby niedopuszczone - brak
Cena wywoławcza nieruchomości
oraz najwyższa cena osiągnięta w
przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości netto:

- 2.273.000,00 zł

Cena uzyskana w przetargu netto:

- 2.274.000,00 zł

(cena wywoławcza oraz cena uzyskana w przetargu nie zawiera podatku
VAT 23%)

Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę
osoby ustalonej jako nabywca
UniTec POLSKA sp. z o.o.
nieruchomości
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, znajdującej się na korytarzu na
parterze w Urzędzie Miasta Leszna przy ul.Kazimierza Karasia 15 oraz kserokopię na tablicy ogłoszeń
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, znajdującej się na korytarzu na I piętrze w Urzędzie Miasta
Leszna przy Al.Jana Pawła II 21
w dniu 07.06.2018 r.
a także na stronie internetowej - http://bip.leszno.pl (dział: Tablica ogłoszeń)
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ..................................

