
 

Świebodzice, dnia 04.12.2019 r.  
 

O G Ł O S Z E N I E  Nr 111/2019 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 332/2019 Burmistrza Miasta Świebodzice 

z dnia 22.10.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku i na 

współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność gruntu pod tym 

budynkiem, położonego przy ul. Ciernie 161B w Świebodzicach 
 

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 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej lokal 

mieszkalny Nr 3, usytuowany w budynku przy ul. Ciernie 161B w Świebodzicach i na współwłasność 

udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność gruntu pod tym budynkiem  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 

Charakter 

nieruchomości 

Nr  księgi 

wieczystej 

Nr 

działek 

Powierzchnia 

działki 

(w m2) 

Opis nieruchomości 

Forma 

rozdyspono 

wania 

Cena 

nieruchomości  

(w zł) 

Lokal 

mieszkalny 

 

SW1S/000

37045/1 

544/6 113 Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Ciernie 

161B w Świebodzicach, obręb 0004 Ciernie 4,  

usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku; 

składa się z: pokoju, kuchni, wc i przedpokoju, 

o łącznej powierzchni użytkowej 27,92 m2. Lokal 

posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę 

o pow. 1,98 m2.  
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, 

wodną i kanalizacyjną, brak ogrzewania. Stan 

techniczny lokalu dostateczny, standard 

wykończenia niski.  

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 

Ciernie 161B zaciągnęła kredyt na remont dachu 

do kwoty 61.449,98 zł, na okres do 240 miesięcy. 

Udział w częściach wspólnych budynku i 

współwłasności gruntu wynosi 1594/10000 

Sprzedaż 51.600,00 zł, 
w tym: 
- cena lokalu  

50.180,00 zł, 
- udział w gruncie 

1594/10000 
1.420,00 zł 

 

Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy 

usługowej (U), przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w formie 

budynków wolnostojących lub lokali mieszkalnych,  i jej sposób zagospodarowania jest zgodny z planem. 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:  
1/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży 

wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być 

krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, 
2/ lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości 

przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu 

określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 
wykazu.  

Uzasadnienie  
Zgodnie z art. 35 przytoczonej na wstępie ogłoszenia ustawy, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub 

dzierżawę.  
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu 

podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  
 

 

 
 

 

 
 

Wywieszono do publicznej wiadomości 

na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

od dnia 06.12.2019 r. do 30.12.2019 r. 


