
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 zm.) 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 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji 
gruntów nr: 315/22 i 34/6 o łącznej powierzchni 24.060 m2, położonej w obrębie nr 19 miasta 
Stargard w rejonie ulic: Majora Hubala i 5 Marca. Nieruchomość posiada KW 
SZ1T/00112106/4.   

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi:                    3 515 000,00 zł 
(słownie złotych: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy 00/100) 
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.   
Wadium   -     350 000,00 zł. 

Przeznaczenie nieruchomości: 
Zgodnie ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu 
Szczecińskiego dotyczącą terenu w rejonie ulic: Władysława Broniewskiego, Armii Krajowej, 
5 Marca oraz obejścia południowego miasta w ciągu drogi ekspresowej S-10, przyjętą 
uchwałą Nr X/112/2003 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 sierpnia 2003 
roku nieruchomość zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
usługami - symbol w planie 5.MW/U. 

Na przedmiotowym terenie można lokalizować wyłącznie budynki wielorodzinne, obiekty 
technologiczne niezbędne do obsługi technicznej budynków mieszkalnych oraz obiekty i 
urządzenia usług społecznych i komercyjnych służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
mieszkańców, w tym wolnostojące budynki handlu, gastronomii, kultury, kultu, oświaty oraz 
nieuciążliwej rozrywki, o powierzchni zabudowy nie większej niż 400 m2, a także boiska i 
obiekty sportowe oraz obiekty małej architektury. W parterach budynków mieszkalnych 
można wydzielić pomieszczenia o powierzchni do 400 m2 na cele działalności gospodarczej 
obejmujące nieuciążliwe usługi. 

Budynki mieszkalne należy wyposażyć w podziemne garaże lub parkingi. Nakazuje się 
wydzielenie miejsc postojowych samochodów osobowych i dostawczych w ilości niezbędnej 
dla obsługi działalności usługowej oraz parkowania mieszkańców danego terenu  

Na cele zabudowy można przeznaczyć nie więcej niż 50 % powierzchni działek, na cele 
powierzchni terenu biologicznie czynnej należy przeznaczyć nie mniej niż 30 % powierzchni 
działek. Dachy kształtować należy jako strome, dwu lub wielospadowe, względnie 
mansardowe, o połaciach dachowych zbiegających się parami w kalenicy i jednakowym kącie 
ich nachylenia ustalonym w granicach 35-450, z pokryciem ceramicznym lub 
dachówkopodobnym o zbliżonej estetyce.  

Budynki mieszkalne wielorodzinne nie mogą mieć wysokości większej niż 4 kondygnacje (w 
tym czwarta w dachu) i 16 m. Budynki usługowe nie mogą mieć wysokości większej niż 
jedna kondygnacja i 8 m.  



Teren objęty zmianą planu położony jest na obszarze występowania Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych GZWP 123 - Zbiornik międzymorenowy Stargard - Goleniów oraz na 
terenie ochrony pośredniej zewnętrznej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody 
podziemnej „Stargard-Południe”.  

Dla obiektów lokalizowanych na terenach MW/U należy wykonać badania gruntu. 

Wyposażenie nieruchomości w sieci infrastruktury technicznej, należy prowadzić przede 
wszystkim w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów 
szczególnych. Uzbrojenie odbywać się będzie staraniem i na koszt własny Nabywcy po 
uzgodnieniu i uzyskaniu warunków technicznych od gestorów poszczególnych sieci.  

Planowane obiekty budowlane mogą być zasilane z sieci gazowych zlokalizowanych  
w ul. Majora Hubala (gazociąg niskiego ciśnienia dn 125 PE) i ul. Niepodległości (gazociąg 
średniego ciśnienia dn 90 PE) oraz z miejskich sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ul. 5 Marca. 

Dostawa energii elektrycznej do nowych obiektów możliwa po spełnieniu przez Nabywcę 
wymogów określonych w warunkach przyłączenia i umowie o przyłączenie do sieci, po 
uwzględnieniu zaleceń określonych w opinii Enea Operator Sp. z o.o. 
OD3/ZR4/MR/2/1809/2013 dostępnej do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami pokój 112. 

Dojazd z ulicy 5 Marca o nawierzchni asfaltowej, która na wysokości przedmiotowych 
działek posiada nawierzchnię gruntową (symbol w planie KL.1) oraz planowanymi drogami: 
KZ.2 - przedłużenie ul. Powstańców Warszawy, drogą lokalną KL.2 i drogą dojazdową KD.1. 

W celu umożliwienia dojazdu do posesji mieszkańcom od strony ul. 5 Marca Nabywca po 
wykonaniu zabudowy obszaru oznaczonego w planie symbolem 5 MW/U wybuduje własnym 
staraniem i na własny koszt jezdnię o szerokości min. 6 m ograniczonej krawężnikiem wraz z 
odwodnieniem, o nośności KR1 i rodzaju nawierzchni utwardzonej (bitumicznej lub z kostki 
betonowej).   

Do czasu docelowej realizacji dróg oznaczonych w planie symbolami KL.1, KZ.2, KD.1, 
KL.2 Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wybudowania drogi tymczasowej 
zapewniającej swobodny dojazd do nowopowstałej zabudowy w uzgodnieniu z Wydziałem 
Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stargardzie oraz wykonania 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 

Nabywcę zobowiązuje się do realizacji w zespole budynków wielorodzinnych, stosownie do 
potrzeb użytkowych, placów zabaw dla dzieci, miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych oraz placów gospodarczych. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny 
niezabudowane, tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, dyskont 
„Biedronka” oraz zespół obiektów sportowo- rekreacyjnych. 

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta samosiewami drzew.  

Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona jest rodzajem użytku RIVa. Nabywca 
winien zasięgnąć informacji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej w Starostwie 
Powiatowym. 



Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, zawierający 
szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, dostępny jest do 
wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy 
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub na stronie internetowej www.stragard.pl   

UWAGA! 

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS - ul. Struga 29 w Stargardzie w sali 
przetargów - o godz. 11:00   dnia  31.08.2017 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   25.08.2017 r. 

3. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.  

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość postąpienia nie 
może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej. 

5. Jeżeli uczestnik przetargu występuje w imieniu osoby prawnej powinien posiadać wyciąg  
z właściwego rejestru lub stosowne pełnomocnictwo.  

6. Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard. 

7. 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.  

8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym  
w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi.  

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości. 

11. 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 
31.08.2017 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. Stefana Czarnieckiego 17,  

pok. nr 104 tel. 91 578-68-47; 
2. Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29, pok. 13 tel. 91 819-24-45 . 

 
Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: Gazeta Wyborcza, Głos Stargardzki w dniu 
23.08.2017 r. 



 


