
         

 

 
 

     
Zarząd Powiatu Złotowskiego 

 podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

działki,  stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego 

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia 

nieruchomości, cena nieruchomości, wysokość wadium  

 

Miejscowość 

(obręb 

ewidencyjny              

i arkusz mapy 

Nr działki 
Powierzchnia            

w ha  

Cena wywoławcza               

w zł (brutto).                              

wadium  

w zł 

Nr księgi 

wieczystej 

 

Złotów  

0093  ark.1 
1222/8 1,7270 ha 3.191.625,00 zł  160.000,00 zł PO1Z/00041326/1 

        Cena zawiera podatek VAT 23% 

 

 

2. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży 

- sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, 

- działka gruntowa niezabudowana, 

- komunikacja odbywa się ul. Leśną. 

 

3. Termin i miejsce przetargu 

I Przetarg na sprzedaż działki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako obr. 0093,               

ark. mapy 1 numerem 1222/8 o pow. 1,7270 ha, poł. w Złotowie przy ul. Leśnej odbędzie się                

w dniu 4 grudnia 2020 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Złotowie, przy Al. Piasta 32, 

w auli im. Adama Krysińskiego /I piętro/, o godzinie 10
00

. Warunkiem przystąpienia do przetargu 

jest wpłata wadium, w formie pieniężnej w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku (piątek)                 

na  konto nr 94 8941 0006 0018 2490 2000 0150 Starostwa Powiatowego                                                         

w Złotowie w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie, umieszczając w tytule przelewu 

„wpłata wadium na przetarg ustny nieograniczony – działki nr 1222/8 poł. w Złotowie przy ul. 

Leśnej i 8 Marca ”. Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdują się na 

koncie Starostwa Powiatowego w Złotowie.  

 

4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego  w Złotowie, opublikowane na stronach internetowych Starostwa 

Powiatowego w Złotowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone w Urzędzie 

Miejskim w Złotowie. 

 

5. Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Referacie Gospodarki Nieruchomościami   

i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Złotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów pok. Nr 14                       

w godzinach:  poniedziałek 8:00-16:000, wtorek – piątek  7:00-15:00 lub pod numerem                           

tel. 67 263 59 31. 

 

 

 

 

 


