
Burmistrz Piławy Górnej informuje, że na dzień 06.10.2021 r.,  
 został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony 

 na zbycie następujących nieruchomości:  
 
 

-  działka nr 348/2 – Obręb Kośmin o pow. 0,1200 ha wraz z udziałem   w wys.  1/4  w działce 
nr 348/1 - Obręb Kośmin o pow. 0,0924 ha  przy ul. Leśnej w Piławie Górnej. 
Nieruchomość przeznaczona jest w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta 
SW1D/00016771/2. Cena wywoławcza nieruchomości  – 55 062,50 zł netto.                  
Wysokość wadium –  6 000  zł. 

-  działka nr 348/3 – Obręb Kośmin o pow. 0,1257 ha wraz z udziałem   w wys.  1/4  w działce 
nr 348/1 - Obręb Kośmin o pow. 0,0924 ha  przy ul. Leśnej w Piławie Górnej. 
Nieruchomość przeznaczona jest w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta 
SW1D/00016771/2. Cena wywoławcza nieruchomości  – 57 261,50 zł netto.                  
Wysokość wadium –  6 000  zł 

-  działka nr 348/4 – Obręb Kośmin o pow. 0,1246 ha wraz z udziałem   w wys.  1/4  w działce 
nr 348/1 - Obręb Kośmin o pow. 0,0924 ha  przy ul. Leśnej w Piławie Górnej. 
Nieruchomość przeznaczona jest w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta 
SW1D/00016771/2. Cena wywoławcza nieruchomości  – 56 837,50 zł netto.                  
Wysokość wadium –  6 000  zł 

-  działka nr 348/5 – Obręb Kośmin o pow. 0,1479 ha wraz z udziałem   w wys.  1/4  w działce 
nr 348/1 - Obręb Kośmin o pow. 0,0924 ha  przy ul. Leśnej w Piławie Górnej. 
Nieruchomość przeznaczona jest w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Księga wieczysta 
SW1D/00016771/2. Cena wywoławcza nieruchomości  – 65 826,50 zł netto.                  
Wysokość wadium –  7 000  zł. 

 

Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do przetargu, wpłacie wadium, zostały zawarte                     

w ogłoszeniu przetargowym, zamieszczonym na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta                            

w Piławie Górnej  ul. Piastowska 69, oraz na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji 

Publicznej - http://pilawagorna.biuletyn.net/. 

http://pilawagorna.biuletyn.net/

