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Skórcz , dnia 6 sierpnia 2020 r. 

 

INFORMACJA 

Na podstawie § 12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 
r. poz. 1490) 

 

Burmistrz Miasta Skórcz 
 

Informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Skórczu przy  
ul. Głównej 40 pok. nr 15/16 (Gabinet Burmistrza) o godz. 9.00 odbył się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie 
numerem 163/3 o pow. 1,4043 ha zapisanej w KW GD1A/00063982/3, położnej w Skórczu przy  
ul. Osiedlowej, znajdującej się na terenie przeznaczonym zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi.  

Liczba uczestników dopuszczonych do przetargu:  1 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0 

Cena wywoławcza: 1 833 735,00 zł netto + 23% VAT 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: Nie dotyczy 

Obciążenia nieruchomości: nie dotyczy 

Nabywca nieruchomości: Działka nie została zbyta ponieważ żadne z Oferentów nie stawił się na 
przetargu. 
 

 

 

Burmistrz Miasta 

Janusz Kosecki 
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