WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO
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 II organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy
ul. Lutomierskiej, obręb K-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 42/1 o pow.
0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/6 o pow. 0,3270 ha, nr 42/7 o pow. 0,3270 ha, objętej księgą wieczystą KW
LD1P/00033617/5, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Uwaga: działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7 będą licytowane oddzielnie.
Cena wywoławcza dla każdej działki nr: 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, wynosi 215 000,00 zł
(słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100) plus 23% podatku VAT.
Wadium dla każdej z w/w działek ma być wniesione w pieniądzu w wysokości 21 500,00 zł.
Cena wywoławcza działki nr 42/1 wynosi 178 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem
tysięcy złotych) plus 23% podatku VAT.
Wadium dla działki nr 42/1 ma być wniesione w pieniądzu w wysokości 17 800,00 zł .
Cena wywoławcza działki nr 42/7 wynosi 186 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć
tysięcy złotych) plus 23% podatku VAT.
Wadium dla działki nr 42/7 ma być wniesione w pieniądzu w wysokości 18 600,00 zł.
Termin wniesienia wadium dla każdej działki oddzielnie z zaznaczeniem numeru
działki: do dnia 18 października 2018 r. włącznie.
Przetarg odbędzie się dnia 23 października 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet
Wicestarosty.
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.
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