
Wyciąg z ogłoszenia 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO 
ogłasza 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie, ul. Stara Droga,  ozn. geodezyjnie jako dz. nr  98/31, 
(AM-3), obręb 4 - Nowa Ruda o powierzchni 0,1004 ha, zabudowanej dwoma parterowymi budynkami 
użytkowymi zlokalizowanymi od strony ul. Obozowej, w zabudowie zwartej z odrębnymi wejściami, tj. budynek 
„spawalni” o powierzchni użytkowej 163 m² oraz budynek „warsztatów” o powierzchni użytkowej 170 m² 
(stanowiły część kompleksu szkoły). Ogólny stan budynków mierny. Liczne zawilgocenia sufitów i ścian.  
 

Dla działki nr 98/31 prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00010888/7.  Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i  Świdnickiej w Nowej Rudzie 
działka zlokalizowana jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem A16.UO - teren zabudowy 
usług oświaty:  
1) przeznaczenie podstawowe: a) pod zabudowę usług nieuciążliwych, w zakresie:  
usług oświaty i kultury;  usługi sportu i rekreacji;  usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale 
konferencyjne, itp.;  usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m², 
2) przeznaczenie towarzyszące: 
a) lokale usługowe drobnej, nieuciążliwej przedsiębiorczości; 
b) lokale mieszkalne związane z funkcją usługową; 
c) pod obiekty i budynki gospodarcze; 
d) pod obiekty małej architektury; 
e) pod drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże; 
f) pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
g) pod zieleń urządzoną.  

 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań. 
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 53 900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset 
złotych).  

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2 700,00 zł (słownie: 
dwa tysiące siedemset złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr     
50 1560 0013 2005 4225 7000 0005  w terminie do dnia 11.10.2019 r.     W tytule przelewu należy podać: 
„wadium, I przetarg, Nowa Ruda, ul. Stara Droga ” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. 
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. 
Przetarg odbędzie się 17.10.2019 r.  r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 
ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302. 
 
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1. 
 
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76. 
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