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INFORMACJA 

 

o wyniku sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 

przeprowadzonego w dniu 23.05.2018r w siedzibie Nadleśnictwa Pińczów, Michałów 

294, 28-411 Michałów, nieruchomości stanowiącej 3 samodzielne lokale użytkowe 

wraz z udziałem w częściach wspólnych, o nr inw:  

- U1 - nr inw. 1251/121, cena wywoławcza - 168 469,00zł brutto;  

- U2 - nr inw. 1252/121, cena wywoławcza - 23 534,00zł brutto; 

- U3 - nr inw. 1253/121, cena wywoławcza - 29 338,00zł brutto,  

oznaczone wg danych z ewidencji gruntowej i budynków jako: 
- Id budynku: 260804_4.0005.115/6.1_BUD – budynek biurowo-mieszkalny 
- Id budynku:26080_4.0005.115/5.1_BUD - budynek gospodarczy  

Przedmiotowe lokale nie posiadają urządzonych odrębnych ksiąg wieczystych. 
Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KW KI1P/00034550/8. 
Lokale zlokalizowane są na działkach ewidencyjnych oznaczonych nr 115/5 i 115/6, 

obr. ewid. 05 Pińczów M, o łącznej powierzchni 1847 m2 , rodzaj użytku: Bi - inne 

tereny zabudowane, położonych w miejscowości Pińczów, ul. 3 Maja 21, 28-400 

Pińczów, gmina Pińczów, pow. pińczowski, stanowiącej własność Skarbu Państwa w 

zarządzie Nadleśnictwa Pińczów. Zgodnie z protokołem, sporządzonym przez Komisję 

powołaną do przeprowadzenia w/w przetargu, w którym stwierdziła, iż zgodnie  

z wymaganiami podanymi do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o sprzedaży  

w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego w dniu 23.05.2018 do godz. 900 

wpłynęła jedna oferta na lokal użytkowy U2 o nr inw. 1252/121 na kwotę 25 550,00zł 

brutto. Oferta ta spełniała wymagane warunki, więc Komisja ustaliła, iż nabywcą tego 

lokalu został Pan Równicki Wojciech. Na lokale użytkowe o nr inw. 1251/121 

i 1253/121 nie wpłynęła żadna oferta, więc przetarg nie został rozstrzygnięty,  

a postępowanie zakończyło się wynikiem negatywnym. Niniejsza informacja została 

wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana na stronie internetowej BlP 

Nadleśnictwa Pińczów: 
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_pinczow/komunikaty_i_ogloszenia  
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