WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
STAROSTA PABIANICKI
informuje,

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul.
Piłsudskiego 2 w budynku A i C oraz na stronach internetowych www.powiat.pabianice.pl
oraz www.powiat.pabianice.bip.info.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie
o organizowanym I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
1) samodzielnego lokal mieszkalnego nr 3 o powierzchni 42,60 m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi (komórka położona w piwnicy oraz 1 garaż) oraz ułamkowym udziałem
6160/51650 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej,
2) samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 45,60 m2 wraz z ułamkowym
udziałem 4560/51650 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej,
położonych w budynku znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa położonej
w
Konstantynowie Łódzkim, Ignacew, obręb K-1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 39/3 o powierzchni 0,3205 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach,
V
Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1P/00059065/8.
Cena wywoławcza dla lokalu Nr 3 wynosi 45 041,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy
czterdzieści jeden złotych 00/100) w tym:
- wartość rynkowa lokalu 29 216,00 zł
- wartość rynkowa udziału 6160/51650 części w działce nr 39/3 – 15 825,00 zł
Cena wywoławcza dla lokalu Nr 7 wynosi 40 144,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto
czterdzieści cztery złote 00/100) w tym:
- wartość rynkowa lokalu 28 430,00 zł
- wartość rynkowa udziału 4560/51650 części w działce nr 39/3 – 11 714,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 3 listopada 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet
Wicestarosty.
Wadium ma być wniesione w pieniądzu odpowiednio dla lokalu nr 3 w wysokości
4
505,00 zł i lokalu nr 7 w wysokości 4 015,00 zł do dnia 28 października 2016 r.
Regulamin przetargu i dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek C,
pokój 103, tel. 42 225 40 58.
Krzysztof Habura
/-/ Starosta Pabianicki

