Zgod nie z § 12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie n ie ru chomości podaj e się do publicznej wiadomości na okres 7 dni i nformację o wyniku przetargu:

i miejsce oraz rodzaj
przepl)Wa(lzonego przetargu

omaczenie nieruchomośd będącej
liczbę osób dopuszczonyd1
przedmiotem przetargu według
oraz osób niedopuszaonych
katastru nien.Jc:homości I ksłW
do uczestniczenia w przetargu
wieczystej;

27.04.2021 r ., Urząd Miejski w
Nowym M~ku - IV przetarg
ustJly oieograoiczony

Or la/ka rv 355/11, o pow. 123 1 012
w obrębie 080406_4.000 1,1
przy U . Dw()<O)Wej w Nowym
Miasteczku, teren oielabudowaoy, opis
utytku : gn.mty orne, symbo!ld<Isouiytk.u
- RV I, ZGIN/00062942/2

z.

27.04.2021 f., Urząd MlejskJ w
Nowym M iasteczku - IV przetarg
lIStlly nieogfa nicz<W1y

rv 355/12, o pow. 1200 012
w obrębie 080406_4.0001,1
przy u. Dworcowej w Nowym
Miasteczlw, teren oielabudowaoy, opis
utytI::u: gf1.Jnty orne, symOOl kJasoutytku
- I<VI, ZGI N/ 00062942/2

3.

27 .04.2021 f ., Urząd Miejski w
NO'.'IYOl Miasteat:u - IV przetarg
uSlJly oieogrilOi=oy

D~iałka nr 355/13, o pow. 1200 012
poIoiooa w obrębie 080406_4.0001, 1
przy ul. Dworcowej w Nowym
Miasteczku, teren olezabIJdowany, opis
uiytk.u: grunty orne, symool kJasouiytk.u
- RVI , ZG IN/00062942/2

••

27.04.2021 f., Ul"Uld MiejskJ w
Nowym Miasteat:u - IV przetarg
lJStOy nieograniczony

nr 355114, o pow. 1200 012
w obrębie D80406_4.0001,1
przy uL Oworcowej w Nowym
Miasteaku, teren oiezabudowaoy, opis
użytku: gf1.Jnty orne, symOOl kJasoutytluJ
- RVI, ZG1N/0006294212

I.p.

L

datę

cenę wywoławczą nieruchomośd
najwytszą cefM;l OSiągniętą

oraz

w przetargu

albo informację o zlożonydl ofertadl
lub o niewybraniu żadnej z ofert;

imię,

nazwiSko albo na.1:Wi;: lub finnę
ustalonej jako nabywca

osoby

nieruchomości

położona

Dopuszczonych - O
Niedopuszczooych - O

cena w;woIawcza 34.650,00 zł
oa]wyts:za ceoa ---------

brak nabywcy

OOpvszczonych - O
Niedopvszczonych - O

cena wywoławaa 36. 190,00 II
najwyts.za cena ---------

brak nabywcy

Dopuszczonych - ~
Nied~ych - O

cena wywoławcza 36.190,00 zl
na1W7'isza cena 36.5150,00 l i

MitIgorzatt! Sunnlak

Dopuszczonych - O
Nledopuszczonyd1 • O

cena wywolawcr<l 36. 190,00 zł
najwytsza cena ----------

brak nabywcy

Działka

położona

DZiałka

Nowe Miasteczko,

połoiona

.(J.f.. 05.2021 r.
z ul'. " ,; ,nistrza
nlo r ,JII'';/lIt'(j Majczak

