
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 

121 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-

dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)     
 

B U R M I S T R Z    M I A S T A    Ś W I E B O D Z I C E 
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż udziału wynoszącego 

4997/10000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Świebodzicach,  przy ul.  

Ciernie 166 w Świebodzicach, wraz z oddaniem we współwłasność udziału – wynoszącego 4997/10000 w 

działce gruntu Nr 741 o powierzchni 0,1303 ha, objętych Księgą wieczystą Nr SW1S/00078296/4.   
Na udział przypadają byłe lokale mieszkalne Nr 1, 1A, 2, 3 położone w budynku przy ul. Ciernie 166 wraz z 

pomieszczeniami przynależnymi. Byłe lokale składającego się na udział 4997/10000 są w miernym stanie 

technicznym o łącznej powierzchni użytkowej 146,65 m2, powierzchnia przynależna – 16,17 m2. We wszyst-

kich pomieszczeniach ściany i sufity są pokryte tynkiem cementowo- wapiennym. Zachodzi konieczność 

wymiany tynków. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa i plastikowa, jest w złym stanie technicznym, wy-

paczona ki nieszczelna, wymaga całkowitej wymiany. Stolarka drzwiowa zarówno zewnętrzna jak i we-

wnętrzna wymaga wymiany lub remontu. System ogrzewania lokali za pomocą pieców kaflowych, przy czym 

w części pomieszczeń brak pieców, a istniejące są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany.  Lokale 

były  wyposażone w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Instalacje te są w miernym stanie 

technicznym, pozbawione osprzętu, wymagają całkowitej wymiany. Ogólnie pomieszczenia przyjęto w mier-

nym stanie technicznym, standard wykończenia mierny. 

 

CENA WYWOŁAWCZA  udziału  w nieruchomości  zabudowanej -   52.100,00 w tym: 
Cena udziału w budynku    18.190,00 zł     
Cena udziału w gruncie       33.910,00  zł   
 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 28 marca 2018 r.  o godz. 11
30

  
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7. 

 

Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamie-

rzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 

Rynek 1 następujące dokumenty:  

 pismo deklarujące udział w przetargu na kupno udziału wynoszącego 4997/10000 w budynku położo-

nym przy ul. Ciernie 166 w  Świebodzicach, 
 zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z 

wpisem adresu zamieszkania 

 potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości   5.300,00 zł  
 w  terminie do 23 marca 2018 r. włącznie. 
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu Miej-

skiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.  
Komisja Przetargowa, nie później niż do 26.03.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia 

przetargu  osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zo-

stanie na  poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umo-

wy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia za-

warcia umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003.  
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się 

do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną. 
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa  i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15,II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.  
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 12.03.2018 r. w godz. 13

00
 – 13

15
. 

Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu 

powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice 

(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl. 
 

http://www.bip.swiebodzice.pl/

