
 

 

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 Ksawerowie przy        

ul. Szkolnej, obręb 0010 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:              

nr 2166/28 o pow. 0,0927 ha, nr 2166/29 o pow. 0,0945 ha, nr 2166/31 o pow. 0,1520 ha, 

objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00035408/1, stanowiącej własność Powiatu 

Pabianickiego. 
 

Uwaga: działki: nr 2166/28, nr 2166/29, nr 2166/31 będą licytowane oddzielnie. 
 

Cena wywoławcza działki nr 2166/28 wynosi 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście 

tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. 

Cena wywoławcza działki nr 2166/29 wynosi 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy 

złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. 

Cena wywoławcza działki nr 2166/31 wynosi 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 

pięć tysięcy złotych 00/100), do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%. 
 

Wysokość wadium dla działki nr 2166/28 wynosi 11 200,00 zł (słownie: jedenaście 

tysięcy dwieście złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. 

Wysokość wadium dla działki nr 2166/29 wynosi 10 800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

osiemset złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. 

Wysokość wadium dla działki nr 2166/31 wynosi 16 500,00 zł (słownie: szesnaście 

tysięcy pięćset złotych 00/100) wniesione w pieniądzu. 
 

Termin wniesienia wadium dla każdej działki oddzielnie z zaznaczeniem numeru 

działki:  do dnia 22 października 2020 r. włącznie.  
 

Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2020 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 57. 

 

 

     

 Wicestarosta Pabianicki 

/-/ Gabriela Wenne – Błażyńska 

 

        Członek Zarządu 

        Powiatu Pabianickiego 

        /-/ Henryk Brzyszcz 

 


