INFORMACJA
Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2013 roku o wyniku trzeciego ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy
Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 o pow. 0,1336 ha i nr 22 o pow.
0,0206 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej,

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości(Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Pyrzyc podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 08 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbył się trzeci
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność
Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 o pow. 0,1336 ha
i nr 22 o pow. 0,0206 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej,
dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych
w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SZ2T/00002073/6.

Cena wywoławcza wynosiła 66 500,00 złotych
zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
2004r. (Dz U. z 2011r. Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)

w tym:
− nr 21 o pow. 0,1336 ha
− nr 22 o pow. 0,0206 ha

55 638,00 złotych
10 862,00 złotych

Cena osiągnięta podczas przetargu 70 520,00 złotych
zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
2004r. (Dz U. z 2011r. Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)

w tym:
− nr 21 o pow. 0,1336 ha
− nr 22 o pow. 0,0206 ha

58 991,28 złotych
11 528,72 złotych

Nabywcą działek zostali Państwo Marzena i Jarosław Grzejszczak

Burmistrz Pyrzyc
Jerzy Marek Olech

