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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II (drugim)  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

Starosta Kłodzki informuje, że   

 
 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1 (parter) oraz                                
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl(przetargi) i na stronie internetowej 
www.powiat.klodzko.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym  
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej 
budynkiem użytkowym, położonej w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 108/1 (AM – 3), obręb Ptasia Góra  o pow. 0,1756 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Kłodzku  prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5. 

Zgodnie z Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
Uchwałą Nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca  2006 r.  nieruchomość    
znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem C9 U – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
usługowej związanej z usługami oświaty. Teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. 
Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.  
 

1. Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 247 000,00 zł (słownie: 
dwieście czterdzieści  siedem  tysięcy  złotych). 

2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 2 470,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta 
siedemdziesiąt zł). 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:                                        
12 350,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł) na  konto  Starostwa 
Powiatowego  w   Kłodzku    –   Getin Noble Bank S.A.  nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005   
w terminie do dnia  9 października 2020 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, II 
przetarg, Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 I” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość 
nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na wskazany rachunek 
bankowy.  

4. Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2020 r.  o godz. 9.00 w budynku Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302, Biuro Rady Powiatu.                               

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 214,tel. (0-74) 865 75 32 od poniedziałku do piątku w godz.7.30 – 

14.30, adres e-mail : powiat@powiat.klodzko.pl. 
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