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Świebodzice, dnia 24.11.2022 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, który odbył się 

w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 

1, pokój nr 7 
 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Świebodzice, 

położonych w Świebodzicach przy ul. Ogrodowej, obręb ewidencyjny 0001 Pełcznica 1,  

 

oznaczonych jako działki: 

1. nr 530/2, o ogólnej powierzchni 0,0987 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, 

o ogólnej powierzchni 0,0998 ha,  

2. nr 530/3, o ogólnej powierzchni 0,1045 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, 

o ogólnej powierzchni 0,0998 ha,  

3. nr 530/4, o ogólnej powierzchni 0,1033 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, 

o ogólnej powierzchni 0,0998 ha,  

4. nr 530/7, o ogólnej powierzchni 0,1026 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha,  

5. nr 530/8, o ogólnej powierzchni 0,0935 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha,  

6. nr 530/9, o ogólnej powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha,  

7. nr 530/10, o ogólnej powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha,  

8. nr 530/11, o ogólnej powierzchni 0,0941 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha,  

9. nr 530/12, o ogólnej powierzchni 0,0938 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha.  

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą Kw Nr SW1S/00019842/6. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. do dnia 10.11.2022 r., do przetargu na sprzedaż 

działki gruntu: 

1) nr 530/2, o ogólnej powierzchni 0,0987 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, 

o ogólnej powierzchni 0,0998 ha: 

− Wadium zostało wpłacone przez 2 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu, w przetargu 

uczestniczyła 1 osoba. 

− Cena wywoławcza nieruchomości – 124 230,00 zł (cena zawiera podatek VAT), najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 125 530,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

− Nabywcą nieruchomości został Pan Jacek Stasiak.  

2) nr 530/3, o ogólnej powierzchni 0,1045 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, 

o ogólnej powierzchni 0,0998 ha: 

− Wadium zostało wpłacone przez 3 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu, w przetargu 

uczestniczyły 2 osoby. 

− Cena wywoławcza nieruchomości – 131 610,00 zł (cena zawiera podatek VAT), najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 140 900,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

− Nabywcą nieruchomości został Pan Jacek Stasiak.  
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3) nr 530/4, o ogólnej powierzchni 0,1033 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, 

o ogólnej powierzchni 0,0998 ha: 

− Wadium zostało wpłacone przez 2 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu. 

− Cena wywoławcza nieruchomości – 129 150,00 zł (cena zawiera podatek VAT)  

Mimo trzykrotnego wywołania ceny, nikt nie złożył postąpienia. Wobec powyższego, przetarg 

został zakończony wynikiem negatywnym. 

4) nr 530/7, o ogólnej powierzchni 0,1026 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha:  

− Cena wywoławcza nieruchomości – 129 150,00 zł (cena zawiera podatek VAT) 

− Wadium nie zostało wpłacone przez żadną osobę ani podmiot, zatem nieruchomość nie znalazła 

nabywcy. 

5) nr 530/8, o ogólnej powierzchni 0,0935 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha:   

− Wadium zostało wpłacone przez 1 osobę, która została dopuszczona do przetargu i w nim 

uczestniczyła. 

− Cena wywoławcza nieruchomości – 116 850,00 zł (cena zawiera podatek VAT), najwyższa 

cena osiągnięta w przetargu wyniosła 118 050,00 zł (cena zawiera podatek VAT). 

− Nabywcą nieruchomości został Pan Piotr Smolnicki i Pani Sylwia Smolnicka.  

6) nr 530/9, o ogólnej powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha:  

− Cena wywoławcza nieruchomości – 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT) 

− Wadium nie zostało wpłacone przez żadną osobę ani podmiot, zatem nieruchomość nie znalazła 

nabywcy.  

7) nr 530/10, o ogólnej powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha:   

− Cena wywoławcza nieruchomości – 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT) 

− Wadium nie zostało wpłacone przez żadną osobę ani podmiot, zatem nieruchomość nie znalazła 

nabywcy.   

8) nr 530/11, o ogólnej powierzchni 0,0941 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha:   

− Cena wywoławcza nieruchomości – 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT) 

− Wadium nie zostało wpłacone przez żadną osobę ani podmiot, zatem nieruchomość nie znalazła 

nabywcy.   

9) nr 530/12, o ogólnej powierzchni 0,0938 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, 

o ogólnej powierzchni 0,2203 ha: 

− Cena wywoławcza nieruchomości – 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT) 

− Wadium nie zostało wpłacone przez żadną osobę ani podmiot, zatem nieruchomość nie znalazła 

nabywcy.   

  
 

Z up. Burmistrza Miasta 

 Z-ca Burmistrza Miasta 
 

    Tobiasz Wysoczański 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 25.11.2022 r. do dnia 02.12.2022 r.  

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

