Międzylesie, dnia 30 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie podaje informacje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dot.
oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele czasowego składowania materiałów budowlanych (zaplecze
budowy) lub inne stanowiącą własność Gminy Międzylesie cz. dz. 205/4 o pow. 0,20 ha, cz. dz. 205/5 o pow.
0,15 ha, obręb Roztoki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:
Dnia 30.05.2022 r., godz. 9.00, sala nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1;
pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele czasowego
składowania materiałów budowlanych (zaplecze budowy) lub inne stanowiącą własność Gminy
Międzylesie cz. dz. 205/4 o pow. 0,20 ha, cz. dz. 205/5 o pow. 0,15 ha, obręb Roztoki
2. Oznaczenie nieruchomości:
Lp.

Nr geodezyjny działki

Powierzchnia działki do wydzierżawienia w ha

Numer księgi wieczystej

1.

cz. dz. 205/4

0,20 ha

SW1K/00044169/1

2.

cz. dz. 205/5

0,15 ha

SW1K/00044169/1

Działka gruntowa o numerze 205/4, pow. 0,20 ha, obręb Roztoki zabudowana kontenerem sanitarnym,
utwardzona nawierzchnią z płyt bitumicznych, na działce znajduje się studnia oraz zbiornik na nieczystości,
teren ogrodzony, działka o numerze 205/5 o pow. 0,15 ha, obręb Roztoki gruntowa niezabudowana,
utwardzona nawierzchnią z płyt bitumicznych, teren ogrodzony.
3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0 (słownie: zero osób)
4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0
5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego brutto: 1 076,25 zł (słownie: jeden tysiąc
siedemdziesiąt sześć złotych 25/100)
6. Cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: ze względu na brak oferentów najwyższa
cena w przetargu nie została osiągnięta
7. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 7 dni w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Międzylesie tj. od dnia 30.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 r., a ponadto umieszcza się na
stronie internetowej www.miedzylesie.pl
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