Prezydent Miasta Pabianic
na podstawie
Uchwały Nr XXXIV/316/2004 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 22.09.2004r.,
(tj. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4073, z 2015 r. poz. 1252 )
oraz Zarządzenia Nr 17/2015/P z dnia 26 stycznia 2015r.
ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej w
Pabianicach przy ul. Targowej 16 na cele garażowe i drogę dojazdową
Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem składającym się z 8 boksów garażowych.
Przedmiotem przetargu jest:
garaż nr 2 i udział w drodze dojazdowej łącznie o powierzchni 79 m 2.
- wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego – 56,00 zł miesięcznie netto
- wysokość wadium – 56,00 zł.
- okres dzierżawy – czas nieokreślony
Przetarg odbędzie się: 30.09.2015 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach,
przy ul. Zamkowej 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium na daną nieruchomość oraz przedłożenie komisji
przetargowej:
1. dowodu wpłaty wadium,
2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
3. aktualnego wypisu z KRS, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących
podmiot – w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, a podlegających rejestracji.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Pabianicach,
ul. Zamkowa 16, I p. lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Pabianicach Getin Noble Bank S.A. 31 1560
0013 2473 5210 8000 0003 do dnia: 25.09.2015 r. włącznie, z tym, że za datę wpłacenia wadium uważa się
datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Pabianicach i wpłata wadium nie
powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
W tytule wpłaty/przelewu należy podać adres nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Prezydent Miasta Pabianic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Regulaminy przetargów i informacje można uzyskać w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Kościuszki 25, II p., pokój nr 14, tel. 42 22 54 650.

