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Łukta^ dn 5 grudnia 2021 roku

NASZ ZNAK: GT.6831.5.2020

ODWOŁANIE PRZETARGU
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Łukta odw ołuje:

II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ
wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 27,26 m2 (wraz z
pomieszczeniami przynależnymi tj. dwoma strychami o łącznej powierzchni 15,16 m2,
pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni 15,57 m2), położonego
w budynku mieszkalnym przy ulicy Warszawskiej 7 wraz z udziałem wynoszącym 9/100
w gruncie, stanowiącym działkę ewidencyjną nr 252/1 o powierzchni 1264 m2,
KW EL10/00053927/3; przeznaczenie w MPZP: MU - adaptowana zabudowa mieszkalno - usługowa,
w której część budynków postulowana je st do wpisania do rejestru zabytków. Prace adaptacyjne w
obiektach zabytkowych, postulowanych do wpisania do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko Mazurskiego winny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dopuszcza się
uzupełnianie zabudowy oraz wtórny podział działek, pod warunkiem zachowania minimalnej wielkości
działki ok. 1.500 m 2. Pozostałe warunki zabudowy określone są w § 6 (84%); 120/1x7,0/ - Droga
zbiorcza (ulica) istniejąca i projektowana(16%) ,
które wyznaczone zostały na dzień 6 grudnia 2021 roku na godz. 13.00
w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Łukta przy ul. Mazurskiej 2.

Powodem odwołania II rokowań jest błędna data w ogłoszeniu o rokowaniach dotycząca
złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do „dnia 28 lipca 2021 roku”.

Informację o odwołaniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji
na tablicach ogłoszeń w UG Łukta, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łukta www.bip.lukta.com.pl oraz na stronie internetowej Gminy Łukta http://lukta.com.pl.
Podmiotom, które wpłaciły zaliczkę przelewem z rachunku bankowego zostanie ono
niezwłocznie zwrócone, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na
rachunek, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. Natomiast podmioty, które dokonały
wpłat gotówkowych proszone są o podanie na piśmie rachunku bankowego, na który środki mają zostać
zwrócone.
Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 89 6475070 wew. 44
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