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Wyciąg z ogłoszenia Nr 13/II/2020

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 4 lutego 2020 r. 
Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność zabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., 

stanowiących własność Skarbu Państwa 

* wylicytowaną w przetargach cenę wpisanego do rejestru zabytków: budynku administracyjnego przy ul.Borowskiego 29 z oficyną i nieruchomości przy ul.Grottgera 24-25, obniża 
się o 50%. 

Przetargi odbędą się 30.04.2020 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
W przetargach mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 23.04.2020 r. Wadium należy 
wpłacić na konto Urzędu Miasta zowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy podać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do 
uczestniczenia w przetargu. W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udoku-
mentowaniu przez uczestnika przetargu. 
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa – w przypadku działania przez 
pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych - wypisu z KRS. 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzo-
wa Wlkp. pok. 427 (tel. 95 73-55-582). 
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1. pierwszy ---- Borowskiego 29 660 1.521

Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym budyn-
kiem z poddaszem użytkowym, w zabudowie pierzejowej skrajnej o pow.użytkowej 
1.037,72 m2, budynkiem garażowym o pow.użytkowej 22,58 m2 i czterema budynkami 
magazynowymi o pow. użytkowej 52,73 m2. 
Budynek wraz z oficyną jest wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 października 1991 r. pod numerem KOK-I-370/91. 

GW1G/00015500/7

1.400.000, w tym 
cena budynku 

administracyjnego 
wraz z oficyną  

– 995.000.

280.000

2. drugi I – 9.01.2020r. Grottgera 24-25 359 2.177

Nieruchomość zabudowana jest jedno i dwu-kondygnacyjnym częściowo podpiwniczo-
nym budynkiem o pow.użytkowej 1.219,93 m2, wzniesionym w 1904 roku. 
Budynek wraz z wewnętrznym dziedzińcem jest wpisany do rejestru zabytków na pod-
stawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2.09.1991r. pod numerem 
KOK-I-367/91. 

GW1G/00042577/5 900.000 180.000


