GORCZAś'SKI PARK NARODO\ĄY
Z SIf DZIB.| w PoRĘBIE Ił]EI-KIEJ

Poręba Wielka 590, 34'735 Niedźwiedź
tel./fax (18) 3317207, (18) 3317945

NIP 7372201299

INFORMAC.TA
o wyniku przetargu
na oddanie w najem lokal mieszkalny po|ożony w Porębie Wielkiej _ Park
Podworski - budynek Poręba Wielka 59oA wtaz z gatażetn na okres 2 |at
tj. od 01.11.2O18r. do 31.lO.2O2Or.

1.

Przetarg odbył się dnia I8 płżdziernika2018 roku, o godz.999 w sali
edukacyjnej, w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego (adres: Poręba
Wielka 59o, 34-735 Niedzwiedż).
Przetarg przeprowadzono zgodnie z przepisami Ustalvy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2oo4 (tekst jednoliĘ Dz.U. z2ol8r. poz. 1614|,Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2oI2 r. w Sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki
narodowe (Dz. U. z 2OI2r. poz. 868) ustawy z dnia 16 grudnia 20 16 roku
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. 2016 poz. 2259)
oraz ustawy z dnia 16 grudnta2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem panstwowym (tj. Dz.U.2016
poz.226Ol.

2.

Przedmiotem przetargu był:
- lokal mieszkalny położonyw Porębie Wielkiej - Park Podworski - budynek Poręba Wielka 590A o powierzchni uzytkowej I57 rr'2; księga wieczysta: 25556; działka numer: 55la; przeznaczenie budynku: cele mieszkal-

il€'
- garaż _ przynależny do budynku Poręba Wielka 59oA, murowany składający się z dwóch pomieszczeń o Łącznej powierzchni uĘtkowej 37,4 rnz
oraz ptzybudówki drewnianej o pow. uzytkowej 16,3 m2. ogólna powierzchnia garażu 53,7 rn2; księga wieczysta: 25556; działka numer:
55 I a ; przeznaczenie budynku : cele gospodarcze.

3.

Oferta

:

a) dopuszczona do przetarga:

- Panią Marię Gruszczyk zam. Poręba Wielka 590A, 34-735 Niedzwiedź
b) nie dopuszczotla do przetargu:
- nie doĘczy

4.

WysokoŚć rocznych opłat z Ęt:uŁu najmu, kwota wywoławcza .vq5rrosząca;
- 3.768,00 złbrutto rocznie zalokal mieszkalny,
- 448,80 zł brutto rocznie za garaż murowany'
- 156,48 zł brutto rocznie za garaż drewniany.

5.

Informacj a o złożonych ofertach; w terminie złożono 1 ofertę - Pani Maria
Gruszczyk zam. Poręba Wielka 590A, 34-735 Niedzwiedż; zaproponowana
wysokoŚć rocznych opłat z Ętułu najmu wynosząca:
- 3.77o,o0 zł brutto rocznie zalokal mieszkalny,
- 450,00 zł brutto rocznie za garaŻ murowany,
- I57 ,oo zł brutto rocznie za garaż drewniany.

oferta została prawidłowo sporządzol7a, spełnia warunki pisemnego przetargu nieograniczonego .
6.

Komisja przetargowa po zapozr.arriu się z ofertą stwierdza:
- oferta została sporządzona prawidłowo zgodnie z podanymi warunkami,
- oferent zaoferował kwotę wyższą od kwoĘ wywoławczej rocznego czynszll,
- przetargważny zgodnie z s 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 2O.o7.2oI2 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe.

7.

Przetarg wygrała: Pani Maria Gruszczyk zam. Poręba Wielka 590A, 34735 Niedhviedż.
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