
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29  

zaprasza do rokowań  na nabycie   

 

Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr  32/3 o powierzchni 725 m2, 
położoną w obrębie 6 miasta Stargard przy ul. Okrzei. 
Nieruchomość posiada księgę wieczystą Kw Nr SZ1T/00086184/2. 

 
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi   -   102.047,00 zł 
(słownie złotych: sto  dwa tysiące czterdzieści siedem 00/100) 

 
Nieruchomość znajduje się na terenie bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard nieruchomość 

wchodzi w zakres terenów określonych jako: „Tereny śródmiejskich zespołów mieszkaniowych”.  
Działka nr 32/3 charakteryzuje się płaską konfiguracją terenu o nawierzchni utwardzonej asfaltem 

(powierzchnia zniszczona). Nieruchomość od strony ulicy Okrzei oddziela masywne ogrodzenie.  

Istnieje możliwość wykonania zjazdu do nieruchomości z ulicy Okrzei na koszt nabywcy nieruchomości. 

Nieruchomość zabudowana wolno stojącą cylindryczną budowlą oraz budynkiem parterowym z 

pomieszczeniami gospodarczymi i sanitarnymi. Obiekty wykazują całkowite zużycie, nie stanowią żadnej 

wartości rynkowej, kwalifikują się do rozbiórki . Rozbiórka staraniem i na koszt Nabywcy.  

W ulicy Okrzei zlokalizowane są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Przy wschodniej 

granicy działki od strony ulicy Okrzei  rośnie kilka niskich drzew iglastych.  

 

TERMIN  WAŻNOŚCI  OGŁOSZENIA:  bezterminowe do czasu zbycia nieruchomości. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600   

TERMIN OTWARCIA OFERT: jeden raz w tygodniu, w każdy piątek o godz. 940 w siedzibie Stargardzkiego 

TBS  ul. Struga 29 w Stargardzie (w sali przetargów) - otwierane będą oferty, które wpłyną do tego dnia do 
godz.  930.  

 
OPIS  OFERTY 
1. imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę oraz siedzibę i wyciąg z właściwego rejestru, jeżeli   

oferentem   jest osoba prawna lub inny podmiot, numer telefonu kontaktowego; 

2. datę sporządzenia oferty; 

3. proponowaną cenę (zaoferowana cena może być niższa od ceny wywoławczej); 

4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży nieruchomości i przyjmuje je bez  

zastrzeżeń;   

5. w przypadku oferenta zagranicznego, do dokumentów złożonych w języku obcym, winno być dołączone 

tłumaczenie w  języku polskim, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 

SPOSÓB  PRZEPROWADZANIA  ROKOWAŃ 
1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Działka nr 

32/3 ul. Okrzei” w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. 3) w Stargardzie.  

2. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać dokument tożsamości a osoby prawne dodatkowe 

pełnomocnictwa. 

3. Komisja przeprowadzająca rokowania, po otwarciu w obecności oferentów kopert zawierających 

zgłoszenia, sprawdzi dane w nich zawarte nie ujawniając ich treści uczestnikom, sprawdzi tożsamość 

uczestników rokowań i ogłosi, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.  

4. Komisja przeprowadzi ustną część rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej 

części. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą 

być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu. 

5. W przypadku uzyskania równorzędnych propozycji komisja zorganizuje tuż po ustnej części rokowań 

dodatkową licytację.  

6. O wyborze oferenta decydować będzie  najwyższa cena   za nabycie nieruchomości.  

 



7. Po zakończeniu rokowań komisja informuje uczestników  o wynikach rokowań. 

8. Wyniki  rokowań  podlegają zatwierdzeniu  przez  Zarząd  Stargardzkiego  TBS Sp. z o. o.  

9. Ustalona w rokowaniach należność za nieruchomość płatna przez Nabywcę najpóźniej na 3 dni przed 

zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

10. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie   

zawarcia umowy sprzedaży  najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia zatwierdzenia wyników rokowań przez  

Zarząd Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. W przypadku nie stawienia się Nabywcy w miejscu i terminie 

podanym w zawiadomieniu organizator rokowań może odstąpić  od podpisania umowy sprzedaży. 

11. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem 

wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 

12. Przekazanie nieruchomości Nabywcy nastąpi w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy 

sprzedaży nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

13. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ma prawo odwołania rokowań lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania 

przyczyny. 

 

Z dokumentacją dotyczącą zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 13 przy ulicy Struga 

29. Dodatkowe informacje pod nr  tel. 91/ 819-24-45 lub na stronie internetowej: www.tbs.stargard.pl  
 

 

 

 


