
 

 

Nowe Miasto nad Pilicą, 30 października 2018 r.  

  

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 października 2018 roku 

nr 50/2018 działając na podstawie art. : 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, § 6 ust. 1 i 7 oraz § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości, oraz § 1 ust. 1-2, § 2,4,5 ust. 1 pkt. 4, § 22 ust. 1-2, 4, § 23 ust. 1 i 4, § 25 

uchwały nr XIV/124/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Grójeckiego oraz uchwały Zarządu 

Powiatu Grójeckiego  nr 102/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 32 m², położonej przy ul. 

Tomaszowskiej 43 w Nowym Mieście nad Pilicą, po zachodniej stronie od głównego wjazdu na 

teren SP ZOZ., oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/8 dla której Sąd Rejonowy w Grójcu 

prowadzi księgę wieczysta o nr RA1G/00042644/6, niniejszym podaje do publicznej 

wiadomości :  

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO  NIEOGRANICZONEGO  NA 

ODDANIE W DZIERŻWĘ  

  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 32 m², usytuowanej na działce oznaczonej 

numerem działek 198/8 położonej przy ul. Tomaszowskiej 43 w Nowym Mieście nad Pilicą, po 

zachodniej stronie od głównego wjazdu na teren SP ZOZ, dla której to nieruchomości Sąd 

Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 

RA1G/00042644/6 z przeznaczeniem na prowadzenie ogólnodostępnej działalności handlowo – 

usługowej. 

 

 

  

W wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 30 października 2018 roku o godz. 10.30 

wyłoniono kandydatów na dzierżawcę nieruchomości jw., którym została  firma WOY Sp. z o.o. z 

siedzibą w Sobawiny 7 e, 26-300 Opoczno, reprezentowana przez Prokurenta Pana Pawła 

Wojciechowskiego. 


