
                                                                   Bogatynia ,06.09.2018 r. 

 

              Informacja o wyniku przetargu  
       

W dniu 06.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  

w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 odbył się pierwszy  

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości. 

Przedmiotem sprzedaży była: 
 

1 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Zgorzeleckiej  

składająca się z działki nr 4/2 AM 10 obr.0002 Bogatynia II o pow. 

17418 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00015441/2. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 1 950 000,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

 

 

                                                             Z up. Burmistrza  

                                                           Naczelnik Wydziału  

                                                 Gospodarki Gruntami i Handlu    

                                                        

                                                       mgr inż. Lucyna Pędrak 



                                                                   Bogatynia ,06.09.2018 r. 

 

  

              Informacja o wyniku przetargu  
       

W dniu 06.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  

w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 odbył się pierwszy  

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości. 

Przedmiotem sprzedaży była: 
 

1 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Polnej  składająca 

się z działek nr 133/2 i 133/3 ( AM 12 obr.0002 Bogatynia II ) o 

pow. 3770 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00015441/2. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła  516 320,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

 

                                                             Z up. Burmistrza  

                                                           Naczelnik Wydziału  

                                                 Gospodarki Gruntami i Handlu    

                                                        

                                                       mgr inż. Lucyna Pędrak 



                                                                   Bogatynia ,06.09.2018 r. 

 

              Informacja o wyniku przetargu  
       

W dniu 06.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  

w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 odbył się pierwszy  

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości. 

Przedmiotem sprzedaży były: 
 

1 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 92 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o pow. 

19 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 12.300,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

2 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 93 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o pow. 

18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

3) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 94 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o pow. 

18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 
 

4 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 96 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o pow. 

18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 
 

5 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 97 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o pow. 

18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 



Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

6 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 98 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o pow. 

18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

7 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 99 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o pow. 

18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

8 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 100 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o 

pow. 18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

9 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 101 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o 

pow. 18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

10 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 102 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o 

pow. 18 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 11.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 



11 ) nieruchomość położona w Bogatyni przy ul.Pocztowej  

składająca się z działki nr 103 AM 14 obr.0002 Bogatynia II o 

pow. 20 m2 – wpisana do kw nr JG1Z/00025426/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła 12.700,00 zł  

Brak oferentów . 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym . 

 

 

                                                             Z up. Burmistrza  

                                                           Naczelnik Wydziału  

                                                 Gospodarki Gruntami i Handlu    

                                                        

                                                       mgr inż. Lucyna Pędrak 


