
GR.6840.02.2013      Tarnów, dnia 30.09.2013 r.

Informacja o wyniku przetargu 

Wójt  Gminy  Tarnów  działając  na  podstawie  §12  ust.1  rozporządzenia  Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r.  poz.2108 ze zmianami) informuje, że w wyniku

przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  17 lipca 2013 roku, w budynku

Urzędu Gminy Tarnów  – Tarnów; ul. Krakowska 19  na sprzedaż nieruchomości – nabywcą działki

nr 18/6  niezabudowanej, położonej  w Porębie Radlnej   objętej KW nr TR1T/00058407/0  została

Pan/Pani (-)

            Cena osiągnięta w przetargu:  (-) zł netto 

Cena wywoławcza:                 9 400,00 zł  netto ( 2244,83€ ),        

Do przetargu  dopuszczono  osób: (-)                                                                                         

 

Otrzymują: 

1 x Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów
       ul. Krakowska 19
       33-100



GR.6840.02.2013      Tarnów, dnia 30.09.2013 r.

Informacja o wyniku przetargu 

Wójt  Gminy  Tarnów  działając  na  podstawie  §12  ust.1  rozporządzenia  Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r.  poz.2108 ze zmianami) informuje, że w wyniku

przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  17 lipca 2013 roku, w budynku

Urzędu Gminy Tarnów  – Tarnów; ul. Krakowska 19  na sprzedaż nieruchomości – nabywcą działki

nr 18/5 niezabudowanej, położonej  w Porębie Radlnej   objętej KW nr TR1T/00058407/0  została

Pan/Pani (-)

            Cena osiągnięta w przetargu:  (-) zł netto 

Cena wywoławcza:                 13 200,00 zł  netto ( 3152,31 € ),        

Do przetargu  dopuszczono  osób: (-)                                                                                         

 

Otrzymują: 

1 x Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów
       ul. Krakowska 19
       33-1



GR.6840.02.2013      Tarnów, dnia 30.09.2013 r.

Informacja o wyniku przetargu 

Wójt  Gminy  Tarnów  działając  na  podstawie  §12  ust.1  rozporządzenia  Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r.  poz.2108 ze zmianami) informuje, że w wyniku

przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu  17 lipca 2013 roku, w budynku

Urzędu Gminy Tarnów  – Tarnów; ul. Krakowska 19  na sprzedaż nieruchomości – nabywcą działki

nr 18/4 niezabudowanej, położonej  w Porębie Radlnej   objętej KW nr TR1T/00058407/0  została

Pan/Pani (-)

            Cena osiągnięta w przetargu:  (-) zł netto 

Cena wywoławcza:                 16 800,00 zł  netto ( 4012,04 € ),        

Do przetargu  dopuszczono  osób: (-)                                                                                         

 

Otrzymują: 

1 x Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnów
       ul. Krakowska 19
       33-100


