
Prezydent Miasta Stargard  
w zwi�zku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami 

 (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ze zm.) i  Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrze�nia  2004 roku w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa� na zbycie nieruchomo�ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) 

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda�. 
 

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni u�ytkowej 17,20 m2 składaj�cy si� z pokoju i kuchni, 
poło�ony na I pietrze w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 klatka „B” 
w Stargardzie  (obr�b ewidencyjny nr 1) wraz ze sprzeda�� w udziale 22/1000 cz��ci gruntu działki  
o nr geod. 210/1 o powierzchni 374 m2, KW nr SZ1T/00047555/9 oraz o nr geod. 210/10  
o powierzchni 329 m2, KW nr SZ1T/00062929/3. 
 
            Cena wywoławcza nieruchomo�ci wynosi      -              32 000,00 zł    
            (słownie złotych: trzydzie�ci dwa tysi�ce 00/100 ), w tym: 
            Warto�� lokalu                       29 200,00 zł 
            Warto�� udziału 22/1000 cz��ci w działce nr 210/1 o pow. 374 m2       1 500,00 zł 
  Warto�� udziału 22/1000 cz��ci w działce nr 210/10 o pow. 329 m2     1 300,00 zł    
            Wadium  -      3.200,00 zł                                       
 
Zgodnie ze zmianami w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu 
Szczeci�skiego dotycz�cymi terenów oznaczonych symbolami: MM.A1, MM.A8, MM.B6, 
MM.B11, MM.B17, MM.C13, MM.C16, MM.C20, MM.D9 przyj�tymi uchwał� Nr VI/57/99 Rady 
Miejskiej w Stargardzie Szczeci�skim z dnia 16 lutego 1999 r., nieruchomo�ci poło�one s� na 
terenach ogólnie mieszkaniowych, oznaczonych symbolem OM.D.9/4. Budynek wskazany do 
ochrony poprzez plan miejscowy.   
 
Lokal mieszkalny składa si� z pokoju i kuchni o pow. 17,20 m2. Wyposa�ony jest w urz�dzenia 
infrastruktury technicznej, tj.: sie� elektryczn�, wod�, instalacj� kanalizacyjn�, ogrzewane piecem 
kaflowym, brak instalacji gazowej. Pomieszczenie wc znajduje si� w piwnicy, brak łazienki. Lokal o 
bardzo niskim standardzie, wymaga remontu. 
 
UWAGA: 
1. Przetarg odb�dzie si� w siedzibie Stargardzkiego TBS - ul. Struga 29 w Stargardzie w sali 
przetargów - o godz. 11:00; dnia 30.06.2017 r.  
2. Wadium w wy�ej okre�lonej wysoko�ci winno wpłyn�� na konto Stargardzkiego TBS  
Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466 najpó�niej  
w dniu 26.06.2017 r.   
3. O wysoko�ci post�pienia decyduj� uczestnicy przetargu, z tym �e wysoko�� post�pienia nie mo�e 
by� ni�sza ni� 1 % ceny wywoławczej. 
4. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium. 
5. Wyniki przetargu podlegaj� zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard. 
6. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza si� na poczet ceny nabycia 
nieruchomo�ci, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni  od 
dnia zamkni�cia  przetargu z zastrze�eniem, �e dniem zwrotu  wadium  jest dzie� obci��enia 
rachunku bankowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.  
7. Organizator przetargu zawiadomi osob� ustalon� jako nabywc� nieruchomo�ci o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej. Je�eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo�ci nie stawi 
si� bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu 
odst�pi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
8. Nabywca przejmuje lokal w stanie  istniej�cym. 
9. Lokal ogl�da� mo�na po wcze�niejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91/819 24 45 
10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w cało�ci ponosi nabywca nieruchomo�ci. 
11.Prezydent Miasta Stargard  ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. 



 
Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w terminie od dnia 26.05.2017 r. do 
30.06.2017 r. na tablicach ogłosze� Urz�du Miejskiego i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. oraz 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a tak�e 
na stronie internetowej www.tbs.stargard.pl  
 

Dodatkowe informacje mo�na uzyska� w: 
1. Urz�dzie 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 . 

 
Wyci�g z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Stargardzki” w dniu 26.05.2017 r. 

 
 

 


