
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE 

 

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych do nierucho-

mości będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w grani-

cach działki nr 255/8 o pow. 91 m2, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, obręb Ciernie 

4 w Świebodzicach, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział KW prowadzi księgę 

wieczystą Kw nr SW1S/00019843/3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r. o godz.  

1030  w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7 (sala posiedzeń).  

Cena  wywoławcza nieruchomości  wynosi:  3.360,00 zł. Do wylicytowanej ceny sprzedaży 

nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu przetargu. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w terminie do dnia 10 maja 

2019 r. do godz. 1430:  

- pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości niezabudowanej w granicach 

działki gruntu nr 255/8, obręb Ciernie 4 w Świebodzicach, 

- kserokopia odpisu z Księgi wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomo-

ścią przyległą do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, 

- potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego, nr 15 

2030 0045 1110 0000 0229 7280, 

- oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Burmistrza Miasta Świebodzice, w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz oświadczenie, że za-

poznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobo-

wych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości. 

Przy regulowaniu wadium, liczy się data wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek. 

Wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.  

Pełną treść ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościa-

mi Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15 (II  piętro) lub pod nr telefonu: 74 666-95-

25 do 27 oraz na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl, gdzie podane są szczegółowe 

informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i warunki przetargu. 
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