
 

 

Wyciąg z ogłoszenia 
 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
ogłasza 

 
publiczny przetarg ustny nieograniczony  

 
na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości  Powiatu 
Ciechanowskiego, położonej na terenie gminy Sońsk, obręb Gołotczyzna 
przy ulicy Bąkowskiej, ujawnionej w KW PL1C/00036621/2, stanowiącej   
działki ewidencyjne:  
 

1) 1/36 o pow. 0,1107 ha wraz z udziałem ½ w działce 1/38 o pow.  
0,0487 ha (droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 46200,00 zł 
netto. Wadium 4620,00 zł, 

2) 1/37 o pow. 0,1110 ha – cena wywoławcza 48674,00 zł netto. 
Wadium 4870,00 zł, 

3) 1/39 o pow. 0,0622 ha wraz z udziałem ½ w działce 1/38 o pow.  
0,0487 ha (droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 29609,00 zł 
netto. Wadium 2970,00 zł, 

4) 1/40 o pow. 0,0640 ha – cena wywoławcza 28064,00 zł netto. 
Wadium 2810,00 zł, 

5) 1/41 o pow. 0,0832 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 1/42 o pow. 
0,0675 ha (droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 34629,00 zł 
netto. Wadium 3470,00 zł, 

6) 1/43 o pow. 0,0905 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 1/42 o pow. 
0,0675 ha (droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 38533,00 zł 
netto. Wadium 3860,00 zł, 

7) 1/44 o pow. 0,0853 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 1/42 o pow. 
0,0675 ha (droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 36754,00 zł 
netto. Wadium 3680,00 zł, 

8) 1/45 o pow. 0,1030 ha – cena wywoławcza 48245,00 zł netto. 
Wadium 4830,00 zł.  

Uzyskana w przetargu cena zostanie powiększona o wartość 23 % VAT. 
 
Dla każdej ze sprzedawanych działek jest wydana ostateczna decyzja 
o warunkach zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada  2022 r. o godzinie 10.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 
parter, sala nr 15.  

 



Wadium  płatne do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 15.30 na konto 63 
1020 1592 0000 2402 0254 8196.  

 
Informacje na temat przetargu: Starostwo Powiatowe  w Ciechanowie, 
ul. 17 Stycznia 7, I piętro, pok. 117  w dni robocze w godz. 8-16., tel. 
729055916, 729055917, e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 
oraz opublikowane na stronach  internetowych Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie https://stciechanow.bip.org.pl, www.ciechanow.powiat.pl. 
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