
Burmistrz Piławy Górnej informuje,  
że zostały ogłoszone następujące przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż: 

 
1. nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, oznaczonych jako: 
-  działka nr 142/2 – Obręb Kośmin o pow. 0,1466 ha przy ul. Gospodarczej w Piławie 

Górnej. Cena wywoławcza nieruchomości – 38 365,00 zł netto. Księga Wieczysta  
SW1D/00016535/6.  Wadium  w wys. 5 000,00 zł.  

- działka nr 144/2 – Obręb Kośmin o pow. 0,3443 ha przy ul. Gospodarczej w Piławie 
Górnej. Cena wywoławcza nieruchomości – 80 000,00 zł netto. Księga Wieczysta  
SW1D/00016535/6.  Wadium  w wys. 10 000,00 zł.  

2. nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej jako działka nr 343/1 – Obręb Kośmin                                       
o pow. 0,0829 ha, przy ul. Leśnej w Piławie Górnej. Cena wywoławcza nieruchomości                 
– 47 368,00 zł netto. Księga Wieczysta  SW1D/00045788/6.  Wadium  w wys. 5 000,00 zł.  

3. nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych w planie miejscowym jako tereny 
istniejących upraw  polowych, bez prawa zabudowy,  oznaczonych jako: 

-  działka nr 116 – Obręb Kośmin o pow. 0,1953 ha w Piławie Górnej. Cena wywoławcza 
nieruchomości – 8 692,00 zł. Księga Wieczysta  SW1D/00016535/6.  Wadium                           
w wys. 1 000,00 zł.  

-  działka nr 198 – Obręb Kośmin o pow. 0,0419 ha w Piławie Górnej. Cena wywoławcza 
nieruchomości – 1 576,00 zł. Księga Wieczysta  SW1D/00016535/6. Wadium                               
w wys. 200,00 zł.  

-  działka nr 484 – Obręb Kopanica o pow. 0,1426 ha w Piławie Górnej.   Cena wywoławcza 
nieruchomości – 5 915,00 zł. Księga Wieczysta SW1D/00016535/6.  Wadium                                     
w wys. 600,00 zł.  

4. lokalu użytkowego nr 4 o pow. 1038,64 m2 wraz z lokalem nr 5 o pow. 766,43 m2,                          
znajdujących się w budynku hali poprzemysłowej przy ul. Młynarskiej 4C w Piławie Górnej, 
wraz z oddaniem części działki nr 148 – Obręb Południe w użytkowanie wieczyste.                        
Cena wywoławcza nieruchomości – 272 191,00 zł netto. Księga Wieczysta  
SW1D/00022486/2.   Wadium  w wys. 30 000,00 zł.  

 
Przetargi, zostaną przeprowadzone w dniu 10.10.2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta                          
w Piławie Górnej pok. nr  34. 
 
Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, wpłacie wadium, zostały 
zawarte w ogłoszeniach przetargowych, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń  w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej  ul. Piastowska 69, oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej    
- http://pilawagorna.biuletyn.net/ 

 

http://pilawagorna.biuletyn.net/

