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Ciechanów, dn. 2021.10.04 
 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 
 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2004-09-14 w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 

2014, poz. 1490 ze zm.) informuję o wynikach przetargu:  

 

 

rodzaj przeprowadzonego przetargu: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości, 

data przetargu: 01.10.2021 roku,  

miejsce przeprowadzenia przetargu: Ciechanów, przy ul. 17 Stycznia 7,  

oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:  

 

1. własność samodzielnego lokalu użytkowego – garażu  nr 3 (licząc od strony 

północnej) o powierzchni 16,80 m² i udziałem 168/1471 w częściach wspólnych 

budynku garażowego,  i  udziałem wynoszącym 168/22923 części w prawie własności 

gruntu działki nr 71/62 w Sońsku, gm. Sońsk.  Liczba osób dopuszczonych do 

przetargu: 2, liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0. Cena wywoławcza 

nieruchomości: 5100,00  zł brutto. Wynik przetargu: pozytywny. Cena uzyskana 

w przetargu: 5200,00 zł brutto, Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: Andrzej 

Niski.  

 

2. własność samodzielnego lokalu użytkowego – garażu  nr 5 (licząc od strony 

północnej) o powierzchni 16,80 m² i udziałem 168/1471 w częściach wspólnych 

budynku garażowego,  i  udziałem wynoszącym 168/22923 części w prawie własności 

gruntu działki nr 71/62 w Sońsku, gm. Sońsk.  Liczba osób dopuszczonych do 

przetargu: 2, liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0. Cena wywoławcza 

nieruchomości: 5100,00  zł brutto. Wynik przetargu: pozytywny. Cena uzyskana 

w przetargu: 5200,00 zł brutto, Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: Andrzej 

Niski.  

 

3. własność samodzielnego lokalu użytkowego – garażu  nr 6 (licząc od strony 

północnej) o powierzchni 16,80 m² i udziałem 168/1471 w częściach wspólnych 

budynku garażowego,  i  udziałem wynoszącym 168/22923 części w prawie własności 

gruntu działki nr 71/62 w Sońsku, gm. Sońsk.  Liczba osób dopuszczonych do 

przetargu: 2, liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0. Cena wywoławcza 

nieruchomości: 5100,00  zł brutto. Wynik przetargu: pozytywny. Cena uzyskana 

w przetargu: 5200,00 zł brutto, Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: 

PALIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

4. własność samodzielnego lokalu użytkowego – garażu  nr 7 (licząc od strony 

północnej) o powierzchni 16,80 m² i udziałem 168/1471 w częściach wspólnych 

budynku garażowego,  i  udziałem wynoszącym 168/22923 części w prawie własności 

gruntu działki nr 71/62 w Sońsku, gm. Sońsk.  Liczba osób dopuszczonych do 
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przetargu: 2, liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0. Cena wywoławcza 

nieruchomości: 5100,00  zł brutto. Wynik przetargu: pozytywny. Cena uzyskana 

w przetargu: 5200,00 zł brutto, Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:  

PALIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 

 

 

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Powiatu Ciechanowskiego. 

 

 

 

       STAROSTA 

 

/-/ Joanna Potocka-Rak 


