
Prezydent Miasta Stargard  
w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 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 ze zmianami) 

zaprasza do rokowań na sprzedaż 

Niesamodzielny lokal  mieszkalny  nr 8 powstały ze scalenia lokali mieszkalnych nr 8,8A i 9 wraz z częścią 
strychu i korytarza  o łącznej  powierzchni użytkowej 107,38 m2 położony na poddaszu  budynku 
mieszkalnego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100  w obrębie 6 miasta Stargard wraz  z oddaniem w 
użytkowanie wieczyste  gruntów  składających się z działek o nr geod. : 511 o powierzchni 208 m2, KW nr 
SZ1T/00040517/2 i 649/10 o powierzchni 637 m2 , KW Nr SZ1T/00099240/7. Termin użytkowania 
wieczystego  działek o nr geod. 511 i 649/10 został ustalony do dnia 29 maja 2101 roku.   
         Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi :    171.400,00 zł  
         (słownie złotych:   sto  siedemdziesiąt   jeden   tysięcy  czterysta  00/100) 
         Zaliczka   -   17.500,00 zł                        
 
Należność  ustaloną w rokowaniach  za nabywane pomieszczenia do adaptacji na lokal samodzielny nabywca 
wpłaci przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży.  
Niesamodzielny lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, 2 kuchni, korytarza i części strychu z wc o łącznej 
powierzchni  użytkowej 107,38 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i gazową, 
ogrzewany piecami kaflowymi. Lokal o niskim standardzie. Wymaga adaptacji na cele mieszkalne wraz z 
częścią korytarza i strychu w jeden lokal mieszkalny o numerze 8 i ustanowienia odrębnej własności nowo 
powstałego lokalu. Budynek mieszkalny  w stanie technicznym pogorszonym.  
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100 wyraziła zgodę na prowadzenie prac w 
budynku celem wyodrębnienia lokalu  mieszkalnego. 
Z  nabywcą ww. nieruchomości wyłonionym w przetargu zawarta zostanie przedwstępna umowa sprzedaży. 
Nabywca po zakończeniu prac adaptacyjnych ( na swój koszt ) wystąpi do Starostwa Powiatowego Wydziału 
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Stargardzie o wydanie zaświadczenia o samodzielności  lokalu  
mieszkalnego. Po uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia zostaną rozliczone udziały w nieruchomości 
wspólnej. Następnie zostaną przeliczone udziały w gruncie działek o nr geod.: 511 o pow. 208 m2 zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym  i 649/10 o pow. 637 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, które będą podstawą 
ustalenia opłat dla nabywcy za oddanie w użytkowanie wieczyste ww. nieruchomości.  
Po  spełnieniu powyższych uwarunkowań z nabywcą  zostanie zawarta  umowa przyrzeczona przenosząca prawo 
własności lokalu z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Koszty sporządzenia umowy 
przedwstępnej  oraz umowy  przyrzeczonej  poniesie nabywca.    
 
Przeznaczenie nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Stargardu Szczecińskiego dotyczącym terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Marii Konopnickiej, 
Dworcowej oraz osiedla Tysiąclecia  przyjętym uchwałą Nr XV/133/07 Rady Miejskiej w Stargardzie 
Szczecińskim z dnia 27 listopada 2007 r. ze zmianami, nieruchomości położone są na śródmiejskich terenach 
mieszkaniowych oznaczonych symbolem C.SM.01. Budynek o wartościach zabytkowych do ochrony.  
Na działce o nr geod. 649/10 ustanowiona jest służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego 
właściciela bądź użytkownika wieczystego działek o nr geod. 448/4 o pow. 5198 m2 (KW nr 
SZ1T/00051191/0), 448/5 o pow. 9 m2 (KW nr SZ1T/00101747/9,), 648 o pow.47 m2 (KW nr 
SZ1T/00051028/7), 649/3 o pow. 1009 m2 (KW nr SZ1T/00051028/7) i 649/4 o pow. 38 m2 (Kw nr 
SZ1T/00070240/8), polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu pasem drogi o szerokości  5m.   
 
 



Wysokość stawek procentowych: 
- pierwszą opłatę za grunt  oddany w użytkowanie wieczyste ustala się w wysokości 25% ceny gruntu  płatną 
przed podpisaniem aktu notarialnego, 
- opłata roczna w wysokości 1 % ceny nabycia gruntu – płatna do 31 marca każdego roku przez cały  okres 
użytkowania wieczystego. 
Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości 
ulegnie zmianie. Do pierwszej opłaty i opłat rocznych  doliczony zostanie  23 %  podatek VAT. 
Pierwszy przetarg - 21 października 2016 r.; Drugi przetarg -20 grudnia 2016 r.; Trzeci przetarg - 24.02.2017r.  
UWAGA: 

1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Lokal 
mieszkalny ul. Piłsudskiego 100/8”  w sekretariacie Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29 (pok. 
3) w Stargardzie do dnia  24.05.2017 r.   do  godz.  16.00.  

2. Otwarcie zgłoszeń  odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS  ul. Struga 29 w Stargardzie, w  sali 
przetargów  o godz. 10:00  ;   dnia  30.05.2017 r.   

3. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wpłacenia 
zaliczki.  

4. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: 
- imię, nazwisko,  adres, numer telefonu  oraz datę sporządzenia zgłoszenia,  
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, 
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.   

5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 
6. Zaliczka w wyżej określonej wysokości winna wpłynąć najpóźniej w  dniu 24.05.2017 r.  na konto 

Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10 1240 3901 1111 0000 4220 4466. 
7. Wyniki rokowań podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard . 
8.    Wpłaconą   zaliczkę   przez  uczestnika ,  który  wygra  rokowania  zalicza  się  na  poczet  ceny  nabycia   
       nieruchomości,  pozostałym  uczestnikom   zostanie   zwrócona  w   terminie  3  dni  licząc  od  daty        

    zamknięcia  rokowań   z  zastrzeżeniem,  że  dniem   zwrotu   zaliczki   jest   dzień  obciążenia   rachunku        
      bankowego  Stargardzkiego TBS  Sp.  z  o.o.  
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej przedwstępnej i umowy przyrzeczonej oraz opłaty sądowe 

związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.  
10. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
11.  Lokal oglądać można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr   tel. 91 819 24 45    
12.  Prezydent Miasta Stargard ma prawo odwołania rokowań  w  przypadku  uzasadnionej  przyczyny. 
 
 Niniejsze  ogłoszenie  o rokowaniach  zostało wywieszone  w  terminie  od  dnia  28.04.2017 r.  do  dnia 
30.05.2017 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 Stargardzie ul. Stefana Czarnieckiego 17, pok. nr 112 (tel.  91/578 34 91,);  
 w Stargardzkim TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29, pokój nr 13, tel. 91 819 24 45.  

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „ Głos Stargardzki  ” w dniu 28.04.2017 r. 

 
 
 

 


