
Wyciąg z ogłoszenia 

Burmistrz Miasta Kłodzka 

ogłasza  

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej  

w Kłodzku w rejonie ul. Moniuszki ozn. geodezyjnie jako dz. nr 4/15 (AM-1), obręb Zacisze  

o pow. 0,0004 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00044729/5. (sklasyfikowanej  

w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane – Bi). 

W związku z ograniczoną możliwością zagospodarowania nieruchomości oraz brakiem 

bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości 

przyległych do działki nr 4/15 (AM-1), obręb Zacisze. 
 

Nieruchomość gruntowa położona w Kłodzku rejonie ul. Stanisława Moniuszki, w strefie 

śródmiejskiej. Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią budynki mieszkalne 

wielorodzinne położone przy ul. Stanisława Moniuszki i ul. Śląskiej. Działka ma kształt 

nieregularny. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości dobra, dojazd droga miejską o 

nawierzchni asfaltowej z chodnikami. Do działki doprowadzone są następujące sieci uzbrojenia 

terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazowa. 
 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: Rzeką 

Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, Rzeką Nysą Kłodzką, 

ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola 

Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, 

terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku, zatwierdzonym uchwałą  

nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 r., nieruchomość oznaczona 

jest jako D24 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań. 

Warunki przetargu: 

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).  

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 

23%. 

2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych ). 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 

200,00 zł (słownie: dwieście złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w 

terminie do dnia 10.11.2020 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, 

dz. 4/15 Zacisze” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin 

wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. 

4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć w zaklejonych kopertach zgłoszenie udziału  

w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami tj. dokumentami potwierdzającymi 

uprawnienia do uczestnictwa w przetargu (aktualny wyciąg z księgi wieczystej lub akt 

notarialny nabycia nieruchomości działki przyległej oraz dowód wpłaty wadium)  

w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1,  

57-300 Kłodzko, w terminie do  12.11. 2020 r. do godz. 15.30. 

5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach 

informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku oraz opublikowana na stronie internetowej 



Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl), 

nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 

6.  Wzór zgłoszenia udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku 

w rejonie ul. Moniuszki ozn. geodezyjnie jako dz. nr 4/15 (AM-1), obręb Zacisze o pow. 

0,0004 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00044729/5. (sklasyfikowanej  

w ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane – Bi) stanowi załącznik nr 1  

do ogłoszenia o przetargu. 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2020 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta  

w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201. 

8. Warunkiem udziału w przetargu jest: 

a) przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium; 

b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub 

reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa  

z notarialnym poświadczeniem podpisu. 

c) w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, 

które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo 

obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie 

pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w 

przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu 

ustanawiającego rozdzielność. 

d) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego  

dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania  

w ich imieniu. 

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta  

w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu 

internetowym www.doba.pl. 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124,  

tel. nr 0-74 865 46 30. 
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