
Prezydent  Miasta  Stargard   
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) i Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) 

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 18 m2 pod usytuowanie garażu 
blaszanego o pow. 18,00 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/1  
o całkowitej powierzchni 4108 m2 położona w obrębie 8 miasta Stargard przy alei Żołnierza. 
Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Kw nr SZ1T/00073283/2. 
 

I przetarg – 25.10.2016 r. 
II przetarg – 07.12.2016 r. 
III przetarg – 07.02.2017 r. 
 

Warunki dzierżawy:                                                       
1. Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi:  2,50 zł/m2 + 23% podatek VAT. 
2. Stawka wyjściowa jednorazowej wpłaty do licytacji brutto wynosi: 300,00 zł.   

Wylicytowana stawka nie podlega zwrotowi. 
3. Wadium: 100,00 zł. 
4. Okres dzierżawy:  na czas nieokreślony. 

Umowa może zostać rozwiązana z ważnych powodów, a w szczególności przeznaczenia 
nieruchomości do sprzedaży oraz zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości, z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie to nie powoduje 
powstania wzajemnych roszczeń. 

5. Termin wnoszenia opłat:  do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.  
6. Zasada aktualizacji opłat: aktualizacja opłat w przypadku zmiany stawki.   
 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie: część działki nr 123/1 przeznaczonej 
pod budowę garaży blaszanych zlokalizowana jest na terenie bez obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowania i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” przyjętym uchwałą Nr 
IX/107/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30.08.2011 r. ze zmianami, 
działka znajduje się w części na terenach urządzeń sportowych i turystycznych, symbol 
UT.5c.2 i w części na terenie zaplecza komunikacji samochodowej, symbol KS.5c.3. Studium 
nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast jego ustalenia są wiążące dla organów gminy 
przy ustalaniu przyszłego przeznaczenia terenu w planach zagospodarowania przestrzennego. 
Wydana została decyzja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński nr 51/WZ/2014 z dnia 
28.10.2014 r. o warunkach zabudowy, na podstawie której Starosta Stargardzki zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę zespołu 114 garaży blaszanych wraz z 
zagospodarowaniem terenu działki nr geod. 123/1 obręb 8 miasta Stargard (decyzja  
Nr 1110/2014 z 12.12.2014 r.). 
 
Uwaga! 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Stargardzkiego TBS 

Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29 w sali przetargów. 
2. Licytacja miejsca oznaczonego na załączniku graficznym nr 309. 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł. 

Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS Sp. 
z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard nr 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466, 
najpóźniej w dniu 17.05.2017 r. Wpłaty wadium można dokonać również w kasie 
Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 29 najpóźniej w dniu 17.05.2017 r. 



4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość postąpienia 
nie może być niższa niż 10,00 zł. 

5. Przetarg wygrywa ten, kto zaoferuje w drodze licytacji najwyższą stawkę jednorazowej 
wpłaty. 

6. Wpłacone przez uczestnika wadium,  który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu 
dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone  
w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium 
jest dzień obciążenia rachunku bankowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. 

7. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie przed zawarciem umowy 
dzierżawy terenu nabyć za cenę 5.550,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt 00/100) od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. garaż blaszany 
wybudowany na przedmiotowym terenie wraz z urządzonym podłożem (pod 
garażami płyta fundamentowa żelbetowa zbrojona wraz z podbudową, utwardzenie 
terenu pomiędzy garażami, przejazd przez rów i przepust pod przejazdem).  

8. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi po wpłaceniu na konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. 
w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard nr 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466, w terminie 
wyznaczonym przez organizatora przetargu, wylicytowanej jednorazowej wpłaty oraz 
kwoty za zakup garażu blaszanego zlokalizowanego na dzierżawionym terenie. Brak ww. 
wpłat w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie oraz uchylanie się od 
zawarcia umowy dzierżawy terenu spowoduje przepadek wadium. 

9. Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej 
przyczyny. 

 
Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w terminie od dnia 18.04.2017 r. do 
23.05.2017 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. oraz 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl,  
a także na stronie internetowej www.tbs.stargard.pl  
 
Dodatkowe informacje można uzyskać: 
 w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta w Stargardzie ul. Hetmana Stefana 

Czarnieckiego 17, pok. Nr 112 (tel. 91/578 34 91) lub na stronie internetowej 
www.stargard.pl 

 w Stargardzkim TBS Sp. z o. o. ul. Struga 29, pokój nr 21 (tel. 91/819 24 47) lub na 
stronie internetowej www.tbs.stargard.pl 

 
 
 


