
Świebodzice, dnia 18.10.2021 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, któ-

ry odbył się w dniu 14 października 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach, pokój nr 7: 

przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach numer 31B, 

31C, 31D, 31E przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świebodzicach na sprzedaż nieru-

chomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Świebodzice, poło-

żonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0003 Śródmieście 3, przeznaczonych na miej-

sce postojowe, w granicach działek gruntu: 

1) nr 483/42 o powierzchni 0,0038 ha; 

2) nr 483/43 o powierzchni 0,0038 ha; 

3) nr 483/44 o powierzchni 0,0045 ha; 

4) nr 483/45 o powierzchni 0,0047 ha; 

5) nr 483/46 o powierzchni 0,0043 ha; 

dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą Kw Nr SW1S/00019674/7. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 08.10.2021r. do godz. 14.30 

(włącznie) do przetargu na sprzedaż działki gruntu:  

1) nr 483/42 o powierzchni 0,0038 ha dokumenty złożyła jedna osoba, która została 

zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 4 428,00 zł, (cena zawiera podatek VAT) cena najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 4 528,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

Nabywcą nieruchomości została Pani Katarzyna Ewa Gryc. 

2) nr 483/43 o powierzchni 0,0038 ha dokumenty złożyła jedna osoba, która została 

zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 4 428,00 zł, (cena zawiera podatek VAT) cena najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 4 528,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

Nabywcą nieruchomości został Pan Ryszard Bielawski. 

3) nr 483/44 o powierzchni 0,0045 ha dokumenty złożyła jedna osoba, która została 

zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 5 289,00 zł, (cena zawiera podatek VAT) cena najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5 400,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 



Nabywcą nieruchomości został Pan Marek Draczuk. 

4) nr 483/45 o powierzchni 0,0047 ha dokumenty złożyła jedna osoba, która została 

zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 5 535,00 zł, (cena zawiera podatek VAT) cena najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5 635,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

Nabywcą nieruchomości został Pani Marta Zofia Zaręba. 

5) nr 483/46 o powierzchni 0,0043 ha dokumenty złożyła jedna osoba, która została 

zakwalifikowana do uczestnictwa w przetargu. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 5 043,00 zł, (cena zawiera podatek VAT) cena najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 5 143,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

Nabywcą nieruchomości został Pani Marta Alicja Gruchała Gajdowska. 

 

 

 
 

 

Informacja o wyniku przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

(ul.  Rynek  1),  zamieszczona  na  stronie  internetowej: www.swiebodzice.pl oraz  w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej: www.bip.swiebodzice.pl (w  zakładce: „Nieruchomości” – Ogłoszenia o przetargach oraz wyniki prze-

targów), od dnia 22.10.2021 r. do dnia 02.11.2021 r. 

 

 

 

 


