Chodzież, dnia 11 grudnia 2020 roku

INFORMACJA
O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RATAJACH PRZY ULICY MAGNOLIOWEJ,
OBRĘB
EWIDENCYJNY: 0008 – RATAJE, GMINA CHODZIEŻ, POWIAT CHODZIESKI,
WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Stosownie do postanowień § 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 2014
r. poz. 1490 ze zmianami) Wójt Gminy Chodzież podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku
przetargu.

W dniu 4 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży przy ulicy
Noteckiej 28 (sala narad) przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach przy ulicy Magnoliowej, obręb ewidencyjny: 0008 - Rataje,
gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka 377 o powierzchni 0,7882 ha, objętej księgą wieczystą
Kw. nr PO1H/00018769/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1 (jedną) osobę; osób niedopuszczonych do
uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 500.000,00 zł (s ł o w n i e: pięćset
tysięcy złotych) netto plus podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23% doliczony do wylicytowanej
w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 621.150,00 zł (s ł o w n i e: sześćset dwadzieścia
jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) brutto, w tym: 505.000,00 zł (s ł o w n i e: pięćset pięć tysięcy złotych)
to kwota netto, a podatek od towarów i usług VAT stanowi kwotę w wysokości 116.150,00 zł
(s ł o
w n i e: sto szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
W wyniku przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach przy ulicy Magnoliowej, obręb ewidencyjny: 0008 - Rataje,
gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka 377 o powierzchni 0,7882 ha, nabywcą nieruchomości została Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji pod nazwą: Spółka ALS Invest spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Stróżewie pod numerem 43, 64-800 Chodzież.

Niniejsza informacja podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się przed budynkiem Urzędu
Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28.
Wójt Gminy Chodzież
/-/ Kamila Szejner

