
GKN.6840.3.2.2015.EP              OGŁOSZENIE  O  DRUGIM  PRZETARGU 
z dnia 27 listopada 2015 r. 

 
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

lokalowych stanowiących  własność Powiatu Bialskiego położonych w mieście Międzyrzec Podlaski 
 
Dane dotyczące nieruchomości. 
1. Przedmiotem drugiego przetargu są niżej wymienione nieruchomości lokalowe stanowiące własność Powiatu Bialskiego, przeznaczone w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługi publiczne i komercyjne o charakterze 
centralnym 
 L.p. Położenie 

nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości w 
Księdze Wieczystej 

Oznaczenie nieruchomości 
w ewidencji gruntów 

Powierzchnia 
nieruchomości 

/ ha / 

Opis nieruchomości Cena wywoławcza 
nieruchomości 

 /zł/ 

Wadium 
/zł/ 

1 Miasto 
Międzyrzec 

Podlaski 
Obręb 1 

ul. Brzeska 16 
pow. bialski 

woj. lubelskie 

 
Kw nr LU1R/ 
00042467/3 

 
Kw nr LU1R/ 
00077952/4 

(lokal Nr 1A) 

 
Udział 290/554 części  

w działce nr 
1791/2 o pow. 0,0391 ha 

 
290 m2 

 
Nieruchomość 
lokalowa  
po Powiatowym 
Urzędzie Pracy  

 
477900,00 

 
47790,00 

 

2 Miasto 
Międzyrzec 

Podlaski 
Obręb 1 

ul. Brzeska 16 
pow. bialski 

woj. lubelskie 

 
Kw nr LU1R/ 
00042467/3 

 
Kw nr LU1R/ 
00077953/1 

(lokal Nr 1B) 

 
Udział 137/554 części  

w działce nr 
1791/2 o pow. 0,0391 ha 

 

 
137 m2 

 
Nieruchomość 
lokalowa  
po Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej 

 
225900,00 

 

 
22590,00 

 
2. Warunki przetargu. 
Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości podanej w tabeli stanowiącej 10 % ceny 
wywoławczej na rachunek Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w Banku Milenium S.A. Oddział w Białej Podlaskiej Nr 08 1160 2202 0000 
0002 7217 1020 do dnia 05 lutego 2016 r. podając numer nieruchomości lokalowej, której wadium dotyczy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który drugi przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. 
Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który drugi przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. o godz. 1000  w  budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41,  
I piętro, pokój nr 121. 
Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania drugiego przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w sposób, w jaki ogłoszono przetarg. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem drugiego przetargu, udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Katastru i 
Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, pokój nr 432 lub pod nr tel. (83) 351 13 81. 


