Urząd Miasta Leszna
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Al. Jana Pawła II nr 21

Informacja
o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego z dnia 6 grudnia 2017 r.
I przetarg ustny ograniczony wyznaczono na dzień:

Data i miejsce oraz rodzaj
przeprowadzonego przetargu

Oznaczenie nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu
wg katastru nieruchomości i
księgi wieczystej

–

6 grudnia 2017 r. na godz. 11:00

sala konferencyjna Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i
Budownictwa na II piętrze w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II
21.
Przedmiotem przetargu była sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta
Leszna, położonej w Lesznie przy ul. Modrzewiowej, oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 117/6 na ark.m. 137 o powierzchni 0,0329 ha, księga wieczysta
nr PO1L/00023018/6, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania dla
właścicieli nieruchomości przyległych.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana,
kształt regularny, zbliżony do wielokąta foremnego. Brak bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny
kolejowe. Teren wymagający uporządkowania, porośnięty trawą oraz kilkoma
drzewami.
Zgodnie z ustaleniami uchwały Nr XXXII/380/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia
28.04.2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic Miasta Leszna
działka znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem E-4MN/U,
stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej i usług.
Nieruchomość z uwagi na kształt i położenie nie może być zagospodarowana
jako samodzielna nieruchomość, dlatego przeznaczona była do zbycia na
poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane były do:

Liczba osób dopuszczonych
1) złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 30 listopada
2017 r.
oraz osób niedopuszczonych do
uczestnictwa w przetargu
2) wpłacenie wadium w wysokości 4.700,00 zł wymagalne na koncie Urzędu
Miasta Leszna do dnia 30 listopada 2017 r.
Do udziału w przetargu został dopuszczony: brak uczestników,
Osoby niedopuszczone - brak

Cena wywoławcza
nieruchomości oraz najwyższa
cena osiągnięta w przetargu
Imię i nazwisko albo nazwę lub
firmę osoby ustalonej jako
nabywca nieruchomości

Cena wywoławcza

-

23.700,00 zł

Cena osiągnięta
w przetargu

-

--------------

(cen wywoławcza nie zawiera podatku VAT 23%)

Sprzedaż ww. nieruchomości w I przetargu ustnym ograniczonym
zakończyła się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników – w
wyznaczonym terminie nikt nie złożył pisemnego zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu ani nie wpłacił wadium.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II nr 21 (tablica ogłoszeń
na I piętrze) w dniu 06.12.2017 r.
oraz na stronie internetowej - http://bip.leszno.pl (dział: Tablica ogłoszeń)
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ..................................

