
Świebodzice, dnia 18.06.2021 r. 
 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

Burmistrz Miasta Świebodzice na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

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

na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) informuje o wyniku przetargu, 

który odbył się w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pokój nr 7 
 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
 

1. działki gruntu nr 286/14, o ogólnej powierzchni 0,5332 ha, położonej w Świebodzicach przy 

ul. Królowej Elżbiety, obręb ewidencyjny 0001 Pełcznica 1, dla której Sąd Rejonowy 

w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 

SW1S/00039363/0, stanowiącej własność Gminy Świebodzice 

 W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 07.06.2021 r. (włącznie), zostało 

wpłacone wadium przez 3 osoby, które zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. 

 Cena wywoławcza nieruchomości – 409.590,00 zł (cena zawiera podatek VAT), najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 500.000,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

 Nabywcą nieruchomości została spółka pod firmą: GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT 

Spółka jawna z/s w Świebodzicach.  

 

2. działki gruntu nr 285/2, o ogólnej powierzchni 0,3029 ha, położonej w Świebodzicach przy 

ul. Królowej Elżbiety, obręb ewidencyjny 0001 Pełcznica 1, dla której Sąd Rejonowy 

w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 

SW1S/00019676/1, stanowiącej własność Gminy Świebodzice 

 W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 07.06.2021 r. (włącznie), zostało 

wpłacone wadium przez 5 osób, które zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. 

 Cena wywoławcza nieruchomości – 232.470,00 zł (cena zawiera podatek VAT), najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 318.000,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

 Nabywcą nieruchomości została spółka pod firmą: GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT 

Spółka jawna z/s w Świebodzicach.  

 

3. działki gruntu nr 52/2, o ogólnej powierzchni 0,5262 ha, położonej w Świebodzicach przy 

ul. Królowej Elżbiety, obręb ewidencyjny 0001 Pełcznica 1, dla której Sąd Rejonowy 

w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 

SW1S/00019842/6, stanowiącej własność Gminy Świebodzice 

 W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 07.06.2021 r. (włącznie), zostało 

wpłacone wadium przez 3 osoby, które zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. 

 Cena wywoławcza nieruchomości – 378.840,00 zł (cena zawiera podatek VAT), najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 467.000,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

 Nabywcą nieruchomości została spółka pod firmą: GREEN HOME KUJAT DEVELOPMENT 

Spółka jawna z/s w Świebodzicach.  

 

 

 

 

 

 
Informacja o wyniku przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Świebodzicach (ul. Rynek 1) oraz zamieszczona na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl 
i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.swiebodzice.pl (w zakładce: „Nieruchomości” – Ogłoszenia 

o przetargach oraz wyniki przetargów), od dnia 21.06.2021 r. do dnia 28.06.2021 r.  

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

