
Prezydent Miasta Stargard  
 

w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami ) i Rozporządzeniem 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 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działka  nr 98 
o powierzchni 597 m2, położonej w obrębie 7 miasta Stargard przy ulicy Klonowej. Nieruchomość 
posiada księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00035791/8. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  -     38.000,00 zł  
(słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100 ), w tym:  
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT. 

            Wadium    -      3 800,00 zł  

Zgodnie ze zmianami planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu 
Szczecińskiego, dotyczącego terenów oznaczonych symbolami: MM.A1, MM.A8, MM.B6, 
MMB17, MM.C13, MM.C16, MM.C20, MM.D9, przyjętymi uchwałą Nr VI/57/99 Rady Miejskiej 
w Stargardzie Szczecińskim  z dnia 16.02.1999 r. nieruchomość znajduje się na terenach ogólnie 
mieszkaniowych symbol w planie OM.C.13/2. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę 
jednorodzinną, wolnostojącą. 
Lokalizacja zabudowy frontowej w obowiązujących liniach regulacyjnych wyznaczonych przez 
sąsiednią zabudowę. Ustala się obowiązującą linię zabudowy frontowej w odległości 5,0 m od frontu 
działki. Zalecany dach wysoki, symetryczny, dwuspadowy, pokrycie dachu dachówką w kolorze 
czerwieni. Dopuszczalny max. wskaźnik: powierzchni zabudowy PZ=0,3, intensywność zabudowy 
IZ=0,8 i powierzchni biologicznie czynnej TZ=0,3. Dopuszczalna wysokość zabudowy  
2 kondygnacje nadziemne nie więcej niż HZ=9,5 m. 
Dojazd do nieruchomości od strony ul. Klonowej, drogą o nawierzchni gruntowej. 
Nieruchomość leży na terenach wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej  
tj. wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową (w ul. Klonowej). Uzbrojenie 
odbywać się będzie staraniem i na koszt nabywcy po uzgodnieniu i uzyskaniu warunków 
technicznych od gestorów poszczególnych sieci. 
Nad nieruchomością przebiegają linie energetyczne napowietrzne średniego napięcia. Podczas prac 
budowlanych należy zachować odległości zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  
W przypadku kolizji planowanej zabudowy (zagospodarowania terenu) należy wystąpić do ENEA 
Operator Sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie 
odbywać się kosztem i staraniem nabywcy po uzgodnieniu i uzyskaniu warunków technicznych od 
gestora sieci. 
Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze kanalizacyjne, do którego podłączony jest budynek 
przy ul. Klonowej 24. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić właścicielom działki 
nr 97 w obrębie 7 przy ul. Klonowej 24 dostęp do ww. przyłącza w przypadku naprawy lub 
konserwacji. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz po 
przeciwnej stronie drogi tereny przemysłowo – usługowe. 
Teren płaski i niezagospodarowany porośnięty roślinnością ruderalną. 
 
UWAGA: 
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS - ul. Struga 29 w Stargardzie w sali 
przetargów - o godz. 13:00; dnia   28.07.2017 r.  



2. Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS  
Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466 najpóźniej  
w dniu  24.07.2017 r.   
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość postąpienia nie może 
być niższa niż 1 % ceny wywoławczej. 
4. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard. 
5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, pozostałym uczestnikom 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.  
6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu 
odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
7. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
8. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 
9.Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. 
Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w terminie od dnia 23.06.2017 r. do 
28.07.2017 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: 

1. Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, pok. nr 112  
(telefon 91/578-65-84); 

2. Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pok. 13 (telefon 91/819 24 45 ). 
 

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Stargardzki” w dniu 23.06.2017 r. 

 
 

 

 

 

 


