
Wyciąg z ogłoszenia 
 

Burmistrz Miasta Kłodzka 

I przetarg ustny nieograniczony 
 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Jana Matejki 4, oznaczonej geodezyjnie jako 

działka nr 10/4 (AM-3), obręb Centrum, ujawnionej w księdze wieczystej 

SW1K/00048856/2, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp. 
 

Nieruchomość niezabudowana położona Kłodzku przy ul.  Jana Matejki 4, w strefie centralnej – 

Wyspa Piasek. Sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią budynki mieszkalne 

wielorodzinne z usługami na parterze oraz obiekty użytkowe. Działka ma kształt prostokątny, 

otoczona jest z trzech stron budynkami mieszkalno – usługowymi. Przedmiotowa nieruchomość 

położona jest pomiędzy dwoma budynkami przy ul. Jana Matejki.  

Jest to miejsce po wyburzonym budynku, po powodzi w 1997 r. Dostępność komunikacyjna jest 

bardzo dobra – działka znajduje się w ścisłym centrum miasta, dojazd drogą miejską  

z chodnikami dla pieszych. Do działki doprowadzone są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Możliwość 

podłączenia do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami. 
 

Zgodnie ze uchwała nr XLVIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku  z dnia 25 lutego 2010 r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa Piasek, teren działki nr 10/4 (AM-3), obręb Centrum w 

Kłodzku wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 5MU – przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, usługi, w tym: administracja, finanse, 

gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, 

turystyka, wypoczynek; przeznaczenie uzupełniające: ciągi piesze, zieleń urządzona, parkingi, 

niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za 

istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały 

zinwentaryzowane i zewidencjonowane. 

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze 

wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. 

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych 

bezumownych użytkowników. 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań. 
 

Warunki przetargu: 

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych).  

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

23%. 

2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych ). 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu  

w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięce złotych), na konto Urzędu Miasta  



w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 

2000 0050 w terminie do dnia 14.01.2021 r. W tytule przelewu należy podać:  

„I przetarg, Kłodzko, dz. nr 10/4, ul. Matejki” oraz nazwę podmiotu, który będzie 

nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium 

na wskazany rachunek bankowy. 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta  

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

5. 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. 
 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych 

oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym  

z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce 

„Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

w Urzędzie Miasta w  Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów i udzielonej zgody”. 
 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

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

nr 123, tel. nr 0-74 865 46 30. 

 

http://www.doba.pl/

