
Świebodzice, dnia 17.11.2022 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 2021 r. poz. 2213 ze zm.) informuje o wyniku przetargu, któ-

ry odbył się w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świe-

bodzicach, pokój nr 7: 

 

II przetarg nieograniczony 

 

1. Na sprzedaż: 

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0005 Ciernie 5, w granicach działki nr 

691/2 o powierzchni 0,0850 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o 

powierzchni 0,0465 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr SW1S/00019844/0. 

Cena wywoławcza nieruchomości 103 500,00 zł (cena zawiera podatek VAT);  

-  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0005 Ciernie 5, w granicach działki nr 

691/3 o powierzchni 0,0802 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o 

powierzchni 0,0465 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr SW1S/00019844/0. 

Cena wywoławcza nieruchomości 97 600,00 zł (cena zawiera podatek VAT); 

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

położonej w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0005 Ciernie 5, w granicach działki nr 

691/7 o powierzchni 0,0801 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 691/9 o 

powierzchni 0,0465 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr SW1S/00019844/0. 

Cena wywoławcza nieruchomości 97 500,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

 

 



2. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 04.11.2022 r. (włącznie), nie 

zostało wpłacone wadium przez żadną osobę ani podmiot, zatem nieruchomość nie 

znalazła nabywcy. 

 
 

 

 

 
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 18.11.2022 r. do dnia 28.11.2022 r. 

 

 

    Z-up. Burmistrza Miasta 

      Z-ca Burmistrza Miasta 

 

      Tobiasz Wysoczański 

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

