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GN.6840.R.01.02.2019 Cedry Wielkie, 18 luty 2019r.

Na podstawie §12 w związku z §30 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004     r.     w     sprawie     sposobu     przeprowadzania     przetargów     oraz     rokowań     na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.   poz. 1490)

Wójt Gminy Cedry Wielkie
lNFORMUJE

1.    Dnia   11   Iutego  2019r.   o  godz.   12:00  w  siedzibie   Urzędu   Gminy  Cedry  Wielkie  zostały

przeprowadzone lv rokowania na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych:

L.p.
Po]ożerie NrdŁ Pow. mł NrKW Cena wywohwm w ZLdiczka 10% my

dzjatki z]oonch * Wolawczej w żlotych
1. Cdry Młe 155„ 1155 n!§8 84 000,00 8 400,00

2. Cedry Małe 155/12 1023 74 000,00 7 4ao,oo

3. Ccdty Młe 155/13 1088 79 000.00 7 900,00

4. Cedry Małe 155/21 969 70 000'00 7 000'00
*        Cena wy`Aroławcza nie obejmuje należności podatkowych. Nabywca zobowiązanyjest do zaptaty wylicytowanej ceny sprzedaży

oraz podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.

2.   Do  dnia  wyznaczonego  w  ogłoszeniu  Wójta  Gminy  Cedry  Wielkie  z  dnia  9  stycznia  2019r.
o  lv  rokowaniach  na  sprzedaż  nieruchomości  niezbudowanych  jako  terminu  wpłaty  wadium  na
nabycie  nieruchomości  tj.  do  dnia 7  lutego 2019r.,  nie wpłynęĄ/ kwoty wadium  na zakup  działek
nr  155/9,155/13 i  155/21  położonych w obrębie Cedry Małe, w związku z czym  lv rokowania na
sprzedaż tych nieruchomości skończyły się wynikiem negatywnym.

3.   Do  dnia  wyznaczonego  w  ogloszeniu  Wójta  Gminy  Cedry  Wielkie  z  dnia  9  stycznia  2019r.
o  lv  rokowaniach  na  sprzedaż  nieruchomości  niezbudowanych  jako  terminu  wpłaty  wadium  na
nabycie nieruchomości tj.  do dnia 7  lutego 2019r., wHacono wadium na zakup działki  nr 155/12,
obręb Cedry Małe.

4.   Do  uczestnictwa  w  lv  rokowaniach  dopuszczono  jedną  ofertę,  gdyż  spelnione  zostały  warunki
rokowań umieszczone w ogłoszeniu.

5.   Do uczestnictwa w lv rokowaniach nie dopuszczono: 0 ofert
6.  W wyniku  przeprowadzonych  lv rokowań osiągnięto następującą cenę ostateczną:  91 144,23 zł

bruMo (stc]^Nriie.. dziewięódziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści ctiery złote 23/100)
7.   Nabywcą zostali Państwo Magdalena i Michał Żelazny.

lnformację wyvriesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia rokowań, ti. od dnia 18.02.2019r.


