Miejska
3
komunikacja
strzałem w dziesiątkę

Odlotowy Piknik
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

- świebodziczanie
chętnie jeżdżą
miejskimi
autobusami, są
pierwsze statystyki.
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Inwestycje
6- urząd
drogowe i nie tylko
coraz

Lotniczy

ładniejszy, droga na
Osiedlu Piastowskim
prawie gotowa.

- odsłona piąta

D

Ale kino...

rodzy Czytelnicy, rezerwujcie przedostatni weekend sierpnia na najlepszą,
letnią imprezę w mieście. Po raz piąty
wystartuje Odlotowy Piknik Lotniczy, na
który zaprasza Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz i Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach. Czekają nas dwa dni super atrakcji.
Piknik odbędzie się 20 i 21 sierpnia na Gminnym Lądowisku (trasa w kierunku Olszan).
Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających
liczne atrakcje. Wśród tych lotniczych nie zabraknie pokazu polskich i zagranicznych statków
powietrznych, w tym śmigłowców wojskowych
Mi 8 oraz dwóch „Puszczyków”. Dla szukających
wrażeń i adrenaliny prowadzone będą loty widokowe w okolice Zamku Książ oraz słynnego
„Złotego Pociągu”, a na ziemi kursować będą
transportery SKOT i BRDM, a także stanie ekspozycja sprzętu lotniczego i militarnego, m.in. stacja
radiolokacyjna.

10

Części lotniczej towarzyszyć będą również inne
atrakcje. Celność oka będzie można sprawdzić na
strzelnicy sportowej oraz symulatorze karabinu
AK-47, pokaz umiejętności dadzą funkcjonariusze Służby Celnej, a najmłodsi będą mogli liczyć
na pamiątkowe samolociki, a także konkursy
z nagrodami.
Kolejny już piknik nie może odbyć się bez
Zawodów Spadochronowych na celność lądowania o Puchar Burmistrza Miasta Świebodzice.
Zgodnie z tradycją, goście wydarzenia będą mieć
szansę emocjonowania się skokami najlepszych
zawodników w kraju z wieloletnim doświadczeniem, w tym członków kadry narodowej.
Zapraszamy od godz. 10:00 do zachodu słońca.
Pogoda zamówiona!
Na str. 3 zamieszczamy rozkład jazdy bezpłatnych autobusów kursujących na lotnisko.
I

Wygodne leżaczki, super pogoda, ciekawe
filmy, a wszystko w sercu miasta, pod gołym
niebem - tak było podczas drugiej edycji Kina
pod Gwiazdami.

Str. 4-5

Awantura
w Pacynkowie
i inne hece
la wszystkich dzieci,
które spędzają wakacje
D
w mieście, mamy kolejną,

fantastyczną propozycję -7 i 28
sierpnia (niedziela) zapraszamy
naszych milusińskich
wraz z rodzicami do Parku
Miejskiego na przedstawienia
teatralne.
7 sierpnia zobaczymy spektakl
pod tajemniczym tytułem „Piąte
Jajo”, a 28 sierpnia „Awanturę
w Pacynkowie”.
Spektakle rozpoczną się o godz.
17:00 w parkowym amfiteatrze.
Do miłego, rodzinnego spędzenia
czasu i obejrzenia teatrzyków
zaprasza Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.

Półmetek wakacji za nami

Bajeczne
powozy
zawitały do
Świebodzic - stylowe
bryczki, panowie
w cylindrach, panie
w długich sukniach.

Nasze „Łaziki”
11
rozkręciły się
na dobre
- świebodzickie Koło
PTTK powiększa się
i aktywizuje całe
rodziny.

Zapadł się
pod ziemię

ipiec to już przeszłość, a razem z nim także i półkolonie, organizowane
przez miejskie instytucje.
LDziś
fotoreportaż z podsumowania letnich zajęć w Miejskim Domu
Kultury, świetlicy środowiskowej i bibliotece.
Str. 8-9

Policja wciąż nie ustaliła
miejsca pobytu Grzegorza Z.,
podejrzewanego
o zabójstwo 23-letniego
Piotra ze Świebodzic.
Młody mężczyzna dosłownie
zapadł się pod ziemię.
Policja bierze pod uwagę
to, że mógł popełnić
samobójstwo.
Ale niewykluczone,
że ktoś mu pomaga
ukrywać się.
Str. 3

Festiwal Niezwykłości
2

rozmaitości
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- integracyjne warsztaty twórczości artystycznej
I zabel a Gaweł

U

czestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach mieli okazję
uczestniczyć w VI już edycji
„Festiwalu Niezwykłości - integracyjne warsztaty twórczości
artystycznej”, która odbyła się w
Pałacu w Pawłowicach. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku.
Przedsięwzięcie to trwało
3 dni i zgromadziło osoby niepełnosprawne z 30 ośrodków
z 5 województw: opolskiego,
dolnośląskiego, wielkopolskie-

go, łódzkiego i śląskiego. Przez
dwa dni Nasi podopieczni
uczestniczyli w warsztatach artystycznych, na których uczyli
się m.in. jak wykonać papierową
wiklinę, aniołki z drewna i filcu,
tworzyli aniołki ze szkła, wianki
z darów natury, świeczki i mydełka zapachowe, robili odlewy
z gipsu, uczestniczyli także
w warsztatach muzycznych, wokalnych i malarskich.
W kolejnym dniu mieliśmy
okazję zaprezentować przywiezione przez Nas prace rękodzielnicze na straganach w rynku
w Kluczborku. Tego dnia też popisywaliśmy się Naszymi zdolnościami muzycznymi na scenie. Przy akompaniamencie gita-

ry zaśpiewaliśmy piosenkę pt.
„List do Boga”. Wieczory mijały
nam w rytmach Disco na wspólnej integracji i tańcach podczas
dyskotek organizowanych w pałacu.
Misją Festiwalu było pokazanie ludziom wszechstronnych
umiejętności jakie posiadają
osoby niepełnosprawne. Wyjazd
stanowił okazję do promowania
Naszej twórczości artystycznej
oraz integrację między podopiecznymi Środowiskowych
Domów Samopomocy, Domów
Pomocy Społecznej, Warsztatów
Terapii Zajęciowej i Specjalnych
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z pięciu województw.
I

Usuwanie
os i szerszeni
Świebodzice
i okolice.
Tel. 609 563 157

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza
ul. Księcia Bolka 8, 58-160 Świebodzice
otwarte: poniedziałek-piątek od 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534, tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl

Oferujemy bezpłatną pomoc
w uzyskaniu kredytu hipotecznego.
Współpracujemy z ponad 30 bankami,
dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować
odpowiednią ofertę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb
i możliwości naszego klienta.

S P R Z E D A M

M I E S Z K A N I E

Sprzedam mieszkanie o pow. 45,39 m2 przy ulicy Świdnickiej 11 (naprzeciwko poczty).
Obręb Śródmieście 3. Mieszkanie usytuowane jest na parterze budynku, może być lokalem
z przeznaczeniem na: kancelarię, gabinet, biuro. Składa się z 3 pomieszczeń (pokój 26,28m,
kuchnia 13,25m toaleta 5,86m) oraz 2 piwnic o powierzchni: 9,48 m2 oraz 24,88 m2.
Lokal jest wyposażony w wymienioną: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.
Funkcjonalność lokalu: wszystkie pomieszczenia są położone osobno. Każde z nich posiada wejście
z korytarza obiektu (w części wspólnej domu). Ogrzewanie: piec kaflowy lub gazowe.
Więcej informacji: 697 299 227.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15

1. Świebodzice
Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie
na IIII piętrze.
Bardzo słoneczne.
Okna nowe PCV.
52 m. kw., cena 129 tys.

6. Świebodzice.
2 pokojowe przestronne
po remoncie. Miejsca
parkingowe. Ogrzewanie
c.o węglowe. 76 m. kw.,
cena 133 tys.

2. Świebodzice.
Kawalerka na II piętrze
do kapitalnego remontu.
40 m. kw.,
cena 55 tys.

7. Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze
po remoncie. 60 m. kw.,
cena 165 tys.

3. Świebodzice.
Mieszkanie 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie.
Duży balkon.
Miejsca parkingowe.
52 m. kw., cena 165 tys.

8. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
na IV piętrze.
Do kapitalnego remontu.
100 tys.

4. Ciernie. Mieszkanie
2 pokojowe po remoncie
z przydomowym
ogródkiem.
Ogrzewanie c.o.
węglowe. 53 m. kw.,
cena 125 tys.
5. Świebodzice.
Mieszkanie 3 pokojowe
po remoncie
z przydomowym
ogródkiem.
Ogrzewanie c.o węglowe.
60 m. kw.,
cena 140 tys.

e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala
przewodnicząca kolegium
redakcyjnego
Małgorzata Grudzińska

9. Sprzedam. Pełcznica.
Przestronna kawalerka
z balkonem. Okna nowe
PCV, ogrzewanie
gazowe. I piętro.
35 m. kw., cena 75 tys.
10. Sprzedam Osiedle
Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV.
Podłogi panele.
44 m. kw., cena 117 tys.
11. SUPER CENA.
Świebodzice. 3 pokojowe
po remoncie. 2 balkony.

Duża łazienka. I piętro.
80 m. kw., cena 189 tys.
12. Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv.
Duży balkon. 45 m. kw.,
cena 120 tys.
13. NOWA CENA Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową
kuchenną 60 m. kw.,
cena 182 tys.
14. NOWA CENA.
Osiedle Piastowskie.
Wysoki parter. 3
pokojowe, wysoki
standard,
2 piwnice. Zabudowa
kuchenna wraz z AGD
w cenie mieszkania
60 m. kw., cena 180 tys.
15. Sprzedam.
Śródmieście.
3 pokojowe,
dwupoziomowe
mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem.
93,6 m. kw.,
cena 153 tys.

16. Sprzedam. Centrum.
Kawalerka po kapitalnym
remoncie
wraz z zabudową
kuchenną. 22 m. kw.,
cena 65 tys.
17. Sprzedam Dom
w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie.
Duża działka stan
deweloperski. 131 m.
kw., cena 480 tys.
18. Wałbrzych. Stary
Zdrój - zielona okolica.
2 pokojowe na I piętrze
dodatkowo mansarda.
Do mieszkania
przynależy duży ogródek
rekreacyjny. 57 m. kw.,
cena 119 tys.
19. Wałbrzych. Biały
Kamień. Sprzedam 3
pokojowe mieszkanie
w kamienicy na I piętrze.
55 m. kw., cena 110 tys.
20. Świdnica. Okolice
Rynku. Sprzedam
przestronne mieszkanie
w kamienicy na II piętrze.
Ogrzewanie co gazowe.
112 m. kw.,
cena 205 tys.

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy

Rekordowe przewozy
ważne sprawy
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Ś

wiebodziczanie chętnie
i masowo korzystają
z nowej, miejskiej komunikacji. Złote autobusy
okazały się naprawdę „złotym
interesem” dla gminy - do utrzymania komunikacji nie trzeba
dokładać, świebodziczanie są
zadowoleni. I o to chodziło.
Statystyki mówią same za siebie - jest dobrze, a nawet lepiej,
niż zakładano. Oto wyniki za
pierwsze półrocze, przygotowane przez ZGK Świebodzice sp.
z o.o., która świadczy przewozy:

G autobusy pokonały łącznie
ponad 90 tys. km, spalając 30
600 L oleju napędowego
G przewieziono blisko 200
tys. osób (założenie na rok wynosiło 207 tys.)
G sprzedano łącznie 120 tys.
biletów
G zanotowano wzrost osób
korzystających z komunikacji
miejskiej o ok. 50% w stosunku
do 2015 roku

Co więcej - dotacja gminna
oraz wpływy z biletów w całości

Promocja krwiodawstwa

sobotę, 6 sierpnia, sieć
sklepów Bricomarche we
W
współpracy z Polskim Czerwo-

pokrywają koszty funkcjonowania.
Obecnie samorząd przeznacza
na komunikację ok. 700 tys. zł
rocznie. Resztę kosztów pokrywają wpływy z biletów. Jest to
już o 50 tys. zł taniej, w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie
komunikacja świadczona była
przez MPK Świdnica, a gmina
płaciła 750 tys. zł. I niemieliśmy
tych wszystkich udogodnień,
które są obecnie w autobusach
- jak chociażby wi-fi, klimatyzacji, możliwości płacenia za bilet

Jeśli pogoda nie dopisze,
akcja będzie przeniesiona do
Rynku.
Serdecznie zapraszamy.
A w środę, 10 sierpnia, na
parkingu przy Bricomarche
stanie mobilny ambulans do
poboru krwi. Zbiórka bezcennego leku będzie prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Początek - godz. 9:00.
I

nym Krzyżem organizuje akcję
propagującą honorowe krwiodawstwo. W godzinach 10:0015:00 przy fontannie na placu
Jana Pawła II będzie można
dowiedzieć się wszystkiego na
temat oddawania krwi, będą
wykonywane drobne badania,
np. pomiar ciśnienia, a także
pokaz udzielania pierwszej
pomocy.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Ulica

Nazwa nieruchomości

Of. Oświęcimskich

Nr działki gruntu

l. mieszkalny 3 (29)

obręb

409/1

2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 05.08.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Lokal użytkowy „B” w budynku przy ul. Świdnickiej 3

Numer działki
311/26

Położenie/obręb
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

zbliżeniowo czy elekronicznych rozkładów jazdy.
- Cieszę się, że nowe
autobusy się sprawdzają, mieszkańcy chętnie
korzystają z komunikacji miejskiej i mają
do dyspozycji naprawdę bardzo wysoki standard - komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Ten wydatek, jakim był zakup nowoczesnych mercedesów, i powrót do
własnej komunikacji, nieświad-

czonej przez podmioty
z zewnątrz, ale przez
własną spółkę ZGK
- był dobrym rozwiązaniem, a pierwsze statystyki tylko to potwierdzają.
Warto też przypomnieć, że dzięki wprowadzonej Karcie Dużej Rodziny, wiele osób ma
prawo do dodatkowych zniżek,
co także jest kolejną zachętą do
korzystania z miejskiej komunikacji.

J

z mieszkania Grzegorza Z. Jednak rodzina zamordowanego,
która skontaktowała się z naszą
redakcją, kategorycznie twierdzi, że Piotr nie uczestniczył
w sobotniej libacji, a tylko został
telefonicznie wywołany ze swojego mieszkania do lokalu Grzegorza w momencie, gdy zamierzał się już położyć spać.
Ostatecznie potwierdzą to
zapewne badania na zawartość
alkoholu we krwi ofiary - ale, jak
poinformował Tomasz Orepuk,
rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Świdnicy, nie ma jeszcze wyników badań toksykologicznych.
W poprzednim artykule, opierając się na wstępnych informacjach uzyskanych z policji, podaliśmy, że obaj młodzi mężczyźni mogli przyjmować jakieś
środki odurzające. Grzegorz Z.
był znany ze swojego uzależnienia, miał się stawić na detoks.
Nie ma jednak żadnego potwierdzenia, by Piotr cokolwiek przyjmował, dlatego przepraszamy
rodzinę za użycie takiego niefortunnego sformułowania.

piątek, 5 VIII 2016
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Zapadł się pod
ziemię, albo nie żyje

uż niemal miesiąc minął od
wstrząsającej zbrodni na 23letnim Piotrze, a jego domniemany zabójca wciąż pozostaje nieuchwytny. Mimo wydanego listu gończego za Grzegorzem Z., policja wciąż nie
ustaliła miejsca jego pobytu.
Brane są pod uwagę różne wersje, w tym również taka, że mężczyzna popełnił samobójstwo,
gdy dotarło do niego, co zrobił.
Śledztwo prowadzi prokuratura.
Przypomnijmy - zwłoki Piotra A. znaleziono w niedzielę, 11
lipca. Ciało chłopaka z licznymi
ranami kłutymi odkryli sąsiedzi
budynku przy ul. Mikulicza.
Jednak chłopak nie leżał w swoim mieszkaniu - lecz w mieszkaniu sąsiada, właśnie Grzegorza
Z. Właściciela lokalu nie było.
Sąsiedzi przesłuchiwani przez
policję zeznali, że od piątku
u Grzegorza Z. odbywała się
impreza. Uczestniczyli w niej
Piotr, Grzegorz i jeszcze jeden
młody mężczyzna. W sobotę
także słychać było odgłosy

Najbardziej palącą kwestią,
nie tylko dla bliskich zamordowanego, ale także dla policji
i śledczych, jest ustalenie - co się
stało z Grzegorzem Z.?
Ostatni raz był widziany
w niedzielę, 11 lipca, tuż po
zbrodni. Kamera monitoringu
zarejestrowała jak szedł ulicą,
ubrany w ciemną kurtkę i czapkę
z daszkiem. Od tamtego momentu ślad po nim zaginął.
Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, Grzegorz Z. nie korzysta z internetu, bankomatów,
nie używa kart płatniczych, a jego telefon komórkowy jest nieaktywny.
Policja bierze pod uwagę fakt,
że mógł odebrać sobie życie,
chociaż przeszukiwania okolicznych lasów i wytypowanych
miejsc nie dały rezultatów. Być
może ktoś mu pomaga się ukrywać, jednak ta osoba powinna
zdawać sobie sprawę, że grozi to
odpowiedzialnością karną i nawet 5 latami więzienia.

Głosuj na najładniejsze okno,
balkon i posesję

I

Do końca września potrwa doroczny konkurs na Najładniejsze okno, balkon i posesję. Czekamy
na zgłoszenia urokliwych, ukwieconych zakątków naszego miasta. Wśród osób, które oddadzą głos
na kuponie, jak co roku komisja wylosuje nagrodę-niespodziankę.
Serdecznie zapraszamy.

Leżakowo i filmowo, czyli Kino pod Gwiazdami
4

P

kino pod gwiazdami
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iękna pogoda, dobre filmy, do tego
popcorn, konkursy i wiele innych
atrakcji - czego więcej można chcieć
w piątkowe popołudnie? Wszyscy,
którzy skorzystali z wakacyjnego Kina pod
Gwiazdami mogą z pewnością potwierdzić,
że była to świetna impreza.
Druga edycja Kina pod Gwiazdami, zorganizowana w piątek, 22 lipca, przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
oraz Bank BGŻ BNP Paribas, cieszyła się

bardzo dużym zainteresowaniem. Choć
pierwszy seans przewidziany był na godz.
18:00, już od godz. 16:00 na placu przed
ratuszem aktywna była strefa zabaw dla najmłodszych. Można było np. pomalować fantazyjnie buźkę, albo zrobić sobie wyjątkowe
zdjęcie na specjalnie przygotowanej ściance
i trafić na okładkę magazynu „Gwiazdy”.
Wszyscy mieli szansę wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród - m. in. aparatów
fotograficznych, zestawu kina domowego

oraz nagrody głównej - dwuosobowej wycieczki na Zanzibar. Te atrakcje przygotował
sponsor wydarzenia, Bank BGŻ BNP
Paribas.
Miłym gestem ze strony sponsora było
także przekazanie słodkości dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych chłopców.
Pierwszy seans rozpoczął się o godz.
18:00 - młodsza widownia zobaczyła drugą
część przygód Vikinga Czkawki i jego smo-

ka Szczerbatka, czyli „Jak wytresować smoka 2.” O godz. 20:00 dorośli widzowie mogli
obejrzeć polską komedię romantyczną „Planeta singli”. Przygotowane na oba seanse
300 leżaków - i wszystkie zostały zapełnione
przez zadowolonych i uśmiechniętych świebodziczan.
- Cieszę się, że mamy okazję już po raz
drugi spotkać się na letnich seansach filmowych w Rynku, na ręce dyrektora Oddziału
Banku BGŻ BNP Paribas Pana Szymona

Suwalskiego składam serdeczne podziękowania za to, że możemy wspólnie uczestniczyć w tak wyjątkowym wydarzeniu - podkreślał podczas oficjalnego otwarcia burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- To jest naprawdę rewelacyjny pomysł,
wielka frajda dla dzieciaków, ale i dla nas,
dorosłych też - mówiła pani Justyna, która
przyszła na seanse z dwójką pociech.
- Kino pod chmurką, jeszcze przy takiej
pogodzie, to wymarzony sposób na
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spędzenie dnia. Oby co roku coś takiego
było.
Dla przypomnienia - podczas ubiegłorocznych wakacji także mieliśmy okazję obejrzeć
film pod chmurką. We współpracy z firmą
Allegro odbył się pokaz filmu „Batman.
Mroczny rycerz”. Pomysł bardzo przypadł
do gustu świebodziczanom, dlatego jest kontynuowany i z pewnością za rok także spotkamy się sercu miasta na kolejnym seansie
filmowym.

Kino pod chmurką - po zmroku

Przed każdym seansem widzów oficjalnie witali burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz i dyrektor świebodzickiego oddziału Banku
BGŻ BNP Paribas, Szymon Suwalski

Zaczęło się od atrakcji dla dzieci - malowania buziek, kolorowanek,
konkursów

Widownia dokładnie zapełniona - czas zaczynać seans

Prawie jak czerwony - no, tym razem zielony - dywan!

Pierwsze rzędy chyba najwygodniejsze - to miękkie siedziska, dostosowujące się do kształtu
siedzącego

na leżaku też bardzo wygodnie się oglądało

Na drugi film też przyszły tłumy
A tak nasze Kino pod Gwiazdami prezentowały się z góry

FOT. ABP, WYDZIAŁ PROMO

Na filmie o smokach milusińskim często towarzyszyli rodzice lub
dziadkowie

Rodzinne zdjęcie - na pamiątkę
Spory ekran był dobrze widoczny nawet w tylnych rzędach

Można było zrobić sobie rodzinne zdjęcie i trafić na okładkę magazynu Gwiazdy

Pierwszych wchodzących na seans witał burmistrz Bogdan Kożuchowicz
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Niecodzienny widok - leżaki pod ratuszem

3 Maja i Dąbrówki
zgodnie z planem

N

owa
nawierzchnia
jezdni i chodnika na ul.
3 Maja jest już prawie
gotowa. Podobnie jeśli
chodzi o odcinek ul. Dąbrówki.
Prace objęły fragment ul. 3
Maja, na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Dąbrówki, w kolejnym etapie fragment ul. Dąbrówki od przystanku autobusowego do zjazdu w ulicę Witolda
Pileckiego.

Inwestycja na Osiedlu Piastowskim spowodowała utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie, czasowo została zmieniona
organizacja ruchu.
Remont ul. 3 Maja dotyczy
zarówno nawierzchni, jak i chodników, na odcinku około 175 m.
Wymianę slupów linii energetycznej w tym rejonie prowadzi
także Tauron.

Wygląda pięknie!
owa elewacja na remontowanym właśnie budynku
N
urzędu przy ul. Żeromskiego 27

robi wrażenie. Brzydkie szare,
obłażące tynki odeszły w niepamięć. Budynek ma teraz beżowy
kolor, wszystkie nadszarpnięte
zębem czasu detale architektoniczne wróciły na swoje miejsce,
także wieżyczki na dachu. Ca-

łość zaczyna wyglądać naprawdę ładnie, ale do końca remontu
jeszcze kilka miesięcy. Jesteśmy
ciekawi, czy i wewnątrz będzie
równie ładnie.
Będziemy Państwa na bieżąco
informować, a dziś małe porównanie frontu budynku - jak wyglądał przed i po odnowieniu.
I

Natomiast jeśli chodzi o odcinek ul. Dąbrówki, czyli fragment
obwodnicy osiedla, tu prace dotyczą nawierzchni ulicy i części
chodnika - oba elementy zostały
wykonane z kostki betonowej.
Wartość prac to około 540 tys.
zł. Wykonawca uwija się z robotą, ale czas zakończenia zadania
to koniec sierpnia br.
I

Przebieg prac
na 3 Maja i Dąbrówki
sprawdzał
m. in. burmistrz
Bogdan Kożuchowicz

Szybko i porządnie
owy chodnik z kostki betonowej na ul. Stawowej jest
N
już gotowy. Zmodernizowana

nawierzchnia zastąpiła nierówne, betonowe płyty. Prace wykonał ZGK Świebodzice Sp.
z o.o. Koszt naprawy to ok.
70.000 zł.

Ekipy ZGK można obecnie
spotkać w wielu punktach miasta. Pracownicy spółki uzupełniają ubytki w nawierzchni
dróg gminnych, uszkodzonych
w wyniku czerwcowej ulewy.
I

Wartość zadania to prawie 2 mln zł. Obejmuje kompleksową
przebudowę i rozbudowę wraz z termomodernizacją obiektu.
Po wykonaniu tych prac budynek będzie bardziej funkcjonalny,
przyjazny osobom niepełnosprawnym, poprawi się także jego
efektywność energetyczna. Prace powinny się zakończyć
do 15 grudnia 2016 roku.

BYŁO...

Trwa kompleksowa
rewitalizacja drzew
w naszym Parku
Miejskim.
Specjaliści-dendrolodzy
usuwają obumarłe
konary, pasożyty,
montują specjalne liny
podtrzymujące korony
drzew oraz wiele innych,
specjalistycznych prac.
A jest na czym pracować
- bo zabiegi dotyczą
aż 175 drzew w parku.

FOT. UŻYCZONE

Drzewa poszły
do liftingu

...JEST
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FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA
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Kancelaria Radcy Prawnego Marta Marek
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Mikołajczyk
poszukuje do siedziby Kancelarii w Świebodzicach osoby na stanowisko

Aplikant adwokacki/Aplikant radcowski
W prowadzonej działalności koncentrujemy się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych,
jak i osób fizycznych.
Opis stanowiska pracy
G Bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii, obsługa korporacyjna;
G Sporządzanie informacji prawnych oraz pism procesowych;
G Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów;
G Reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
Wymagania niezbędne
G Aplikant adwokacki/radcowski;
G Min. 2 lata doświadczenia zdobytego w kancelarii radcowskiej/adwokackiej;
G Doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego;
G Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
G Profesjonalizm i zaangażowanie w powierzone zadania;
G Dobra organizacja pracy i samodzielność.
Oferujemy
G Pewność pracy w rozwijającej się Kancelarii;
G Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
G Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Zgłoszenia powinny zawierać: życiorys (CV), list motywacyjny.
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, (tekst jednolity
z dnia 28.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Oferty prosimy kierować na adres:
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Marek/Maciej Mikołajczyk
email:
kancelaria@martamarek.pl
mikolajczyk@kancelariaswiebodzice.pl
ul. Wałbrzyska 33/7, 58-160 Świebodzice
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktować się jedynie z wybranymi
kandydatami.
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Miesiąc laby za nami
8
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N

o i nie wiadomo kiedy, ale przeleciało. Lipiec za nami, a co
za tym idzie półkolonie zorganizowane przez Miejski Dom
Kultury a także świetlicę środowiskową i bibliotekę.
Dzieciaki wypoczywały, zwiedzały, pływały, wspinały się
- albo czytały książki pod lipą.
Zajęcia relacjonowaliśmy dokładnie w poprzednim wydaniu, więc
tym razem prezentujemy fotorelację. Zobaczcie Państwo sami, jak
udane to były półkolonie. Przy okazji warto wspomnieć, że to nie
koniec oferty zajęć podczas tego lata w mieście. Od 1 sierpnia ruszyła sportowa półkolonia prowadzona przez OSiR Świebodzice sp.
z o.o. A 25 lipca 50-cioro dzieci wyjechało na fantastyczne kolonie
letnie do Rewala! Organizatorem wyjazdu jest Gmina Świebodzice.

wakacje wakacje

piątek, 5 VIII 2016

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA TĘCZOWA
GROMADA
Równie atrakcyjnie było u naszych świetliczków. Wyjazdy, wizyty na basenie, zdobycie Wielkiej
Sowy, dużo sportu i rekreacji - półkoloniści nie mieli czasu na nudę

WSPINANIE SIĘ NIE JEST WCALE
TAKIE TRUDNE

MIEJSKI DOM KULTURY

NA SZLAKU

Ostatnie dwa tygodnie półkolonii w MDK obfitowały w atrakcje - była wyprawa do Andrzejówki, zwiedzanie Podziemnego
Miasta Osówka, kąpiele na basenie, wizyta w kinie i jedna z ulubionych rozrywek - wizyta na ścianie wspinaczkowej w Witoszowie

Widok z Wielkiej Sowy zapierał dech

POŻEGNALNE
OGNISKO
KOLONIE W REWALU
Nasi koloniści już odpoczywają a pięknym Rewalu. Wyjazd dzieci
na dwutygodniowy wypoczynek miał miejsce 25 lipca. Życzymy dużo
słońca!

SZALEŃSTWA
NA BASENIE

9

ODDZIAŁ DZIECIĘCY MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Sympatyczne panie z Oddziału Dziecięcego naszej biblioteki
przygotowały dla dzieci ciekawe zajęcia na świeżym powietrzu.
Były więc zabawy z chustą Klanza, puszczanie ogromnych
baniek i czytanie bajek z cyklu „Spotkania pod lipą”

Zajęcia w bibliotece to wcale
nie musi być czytanie książek.
Świetnie wychodzi tu także
zabawa, taniec i ruch!

Zabawę z chustą Klanza lubi każde dziecko

Liwia zmiotła
rywalki
10

T
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Nasza amazonka trenuje w stajni Lubiechów pod
okiem pani Małgorzaty Święcickiej. Koń zawodniczki
to 6-letnia klacz rasy śląskiej - Tejsi z hodowli Jarosława
Święcickiego.
Z sukcesów córki bardzo jest dumna mama - Jolanta
Styrna-Grosmann, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.
- Bardzo to przeżywam tym bardziej, że Liwka tym
żyje, konie to dla niej wszystko, mogłaby spędzać w stajni cały dzień - śmieje się pani Jolanta. - Nigdy nie sądziłam, że córka będzie odnosić też sportowe sukcesy, ale
tym bardziej jestem dumna i cieszę się, że tak wspaniale
zadebiutowała na zawodach.
Wielkie gratulacje dla Liwii, życzymy dalszej, tak
wspaniałej sportowej kariery, a Świebodzice mogą być
dumne z młodych, utalentowanych sportowców, których
pojawia się coraz więcej.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE LIWII

o wielka przyjemność pisać o wspaniałych, sportowych sukcesach utalentowanych świebodziczan. W poprzednim numerze informowaliśmy
o sukcesie młodej pływaczki Hani Zawadzkiej,
tym razem Świebodzice tryumfują w ujeżdżaniu!
15-letnia Liwia Misztal wygrała Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, odbywającą się w dniach 15-17 lipca
w Ośrodku Jeździeckim Stragona koło Strzegomia. Liwia
zwyciężyła w kategorii ujeżdżenie DK (duże konie) i tym
samym została Mistrzynią Polski Juniorów Młodszych.
Serdecznie gratulujemy!
Liwia trenuje jeździectwo od I klasy szkoły podstawowej. Konie to jej wielka pasja i miłość. Udział w tegorocznych zawodach był dopiero drugim startem dziewczynki w klasyfikacji ogólnopolskiej - i od razu zakończył się wspaniałym sukcesem.

WIELKIE GRATULACJE
DLA LIWII, A PRZY OKAZJI
TRZEBA PRZYZNAĆ,
ŻE AMAZONKA
PREZENTUJE SIĘ
W SIODLE WSPANIALE
- TO NAPRAWDĘ PIĘKNY
SPORT

Zaprzęgi zjechały do Świebodzic
Pierwsza bryczka pojawiła się
w naszym Rynku tuż po godz.
9:00, w sumie zobaczyliśmy
piętnaście powozów, które przyjechały do miasta od strony Bramy Książańskiej, a następnie
wracały na hipodrom przez
Pełcznicę i ponownie parkiem.
Nie tylko same zaprzęgi prezentowały się wspaniale, ale i powo-

Publiczność podziwiała, fotografowała i oklaskiwała powożących
żący ubrani byli stylowo i nawiązując do epoki - zobaczyliśmy
więc i panie w długich sukniach
i kapeluszach, ale i panów ubranych w fantastyczne cylindry
i smokingi.
Zadaniem powożących było
zatrzymanie zaprzęgu na wyznaczonej linii, a następnie cofnięcie
powozu na określoną odległość.

Manewr cofania jest bardzo
trudnym zadaniem dla zwierząt,
ponieważ poruszanie się do tyłu
jest dla konia czymś nienaturalnym. Ale większość ekip świetnie sobie z tym poradziła, otrzymując gromkie brawa od zebranej pod ratuszem publiczności.
W świebodzickim Rynku była
druga spośród czterech prze-

Pięknie prezentowały się
zabytkowe powozy na naszym
Rynku

FOT. ABP I WYDZIAŁ PROMOCJI UM

K

olorowo i stylowo zrobiło
się od imponujących bryczek na świebodzickim
Rynku. W niedzielę 24 lipca,
centrum naszego miasta stało się
bowiem odcinkiem terenowym
IV Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia imienia Księżnej Daisy von Pless,
odbywającego się w Książu.

Specjalne podziękowania
za pomoc w organizacji etapu
terenowego otrzymał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz

szkód, które zaprzęgi miały do
pokonania na całej trasie.
Wśród uczestników dominowały ekipy z Polski, było także
trzech reprezentantów Niemiec.
Przejazdy były naprawdę widowiskowe, ponieważ nie tylko
powozy, ale i powożący wyglądali niezwykle stylowo, stroje
dostosowane były bowiem do
epoki, z której powodził powóz
lub regionu, jaki reprezentował.

Próbę terenową odbywającą
się w Świebodzicach obserwowali licznie zebrani mieszkańcy,
a także Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Pan burmistrz otrzymał z rąk organizatorów gorące podziękowania za
pomoc w organizacji konkursu.
Konkurs odbywał się pod
Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej Anny
Zalewskiej.

ŁAZIKÓW wszędzie pełno
społeczeństwo
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D

ziałają zaledwie od
wiosny, a już udało im
się zebrać 80-osobową
grupę miłośników pieszych wędrówek. - Udało nam
się zaktywizować, „zarazić” pasją do pieszych i rowerowych
wypraw całe rodziny - i o to właśnie chodziło - cieszą się panowie: Maciej Kwiecień, Jarosław Krzan i Andrzej Wiącek
- pomysłodawcy i założyciele
Świebodzickiego Koła PTTK
„Łaziki”.
Nie tylko spacerują po górach,
ale też jeżdżą rowerami albo
spływają kajakami. Świebodzickie „Łaziki” rozłażą się radośnie
po całej okolicy, poznając urokliwe zakątki naszego Dolnego
Śląska. Zaliczyli m. in. Dolinę
Bobru, był też spływ kajakowy
z Milicza do Sułowa i mnóstwo
innych, równie interesujących
wypraw.
- Mamy wrażenie, że chyba
trafiliśmy z naszą propozycją
w zapotrzebowanie - śmieje się
Maciej Kwiecień. - Grupa zrzeszonych członków naszego koła
sięgnęła 80 osób, to są przeważnie cale rodziny, które chętnie uczestniczą w wyprawach.
Oczywiście, kolejni chętni są
mile widziani.
Świebodzickie Koło PTTK
powstało wiosną tego roku,
inauguracyjne spotkanie odbyło
się 1 kwietnia w Miejskim Domu Kultury. MDK i samorząd

od początku wspierał tę inicjatywę, a dziś z przyjemnością można stwierdzić, że pomysł był
świetny. Świadczą o tym chociażby zdjęcia z rozlicznych
wycieczek naszych „Łazików”,
którzy dokumentują wyprawy
na swoim profilu na FB.
- Staramy się spotykać raz
w miesiącu, przeważnie jest to
trzeci weekend miesiąca - opowiada Maciej Kwiecień. - Przygotowujemy trasę wyprawy,
z zaznaczonym czasem trwania
oraz ilością punktów, zebranych
w trakcie.
Niewtajemniczeni może nie
wiedzą, że pttkowcy nie tylko
wędrują dla przyjemności, ale
także zbierają specjalne punkty,
które potem zamieniają się
różnego rodzaju odznaki. To
szczególna frajda zwłaszcza dla
najmłodszych.
Każdy może przystąpić do
koła, wystarczy wypełnić i złożyć deklarację członkowską,
uiścić składkę - i już.
Deklarację znajdziecie Państwo na stronie internetowej
www.pttk.swidnica.pl, w zakładce deklaracja członkowska.
A naszych sympatycznych „Łazików” można obserwować za
pośrednictwem ich profilu na
FB:
facebook.com/pttk.swiebodzice.
I
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Nasze sympatyczne „Łaziki” poznają i odkrywają - czasami ze zdumieniem - piękno Dolnego Śląska. Na koniec każdej wyprawy
zawsze jest ognisko
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ulica

Nazwa nieruchomości

Wałbrzyska

l. mieszkalny 1 (23 A)

Nr działki gruntu
730/2

obręb
3

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

475/17
481/5

Śródmieście 3
Śródmieście 3

nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 tekst jednolity) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 1774 )
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w granicach działki nr 526 o powierzchni 1,9140 ha, której klasa bonitacyjna gleby stanowi RII - 0,2766,
RIIIa - 0,9998, RIII b - 0,5875, Bp - 0,0501, stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076240/3.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w granicach działki nr 510/9 o powierzchni 3,5651 ha, której klasa bonitacyjna gleby stanowi
RII - 0,1240, RIIIa - 0,9893, RIII b - 1,4721, RIVa - 0,9797, stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076240/3.

Nieruchomość gruntowa w pośredniej strefie miasta, na terenie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej,
wchodzącego w skład Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Kształt działek - regularny, teren płaski, rozłóg dobry - położone są obok siebie.
Działki usytuowane na terenie częściowo uzbrojonym. Tuż przy nieruchomości biegnie sieć kolektora
sanitarnego. Wzdłuż granicy działki nr 510/9 przebiega sieć gazowa. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni
asfaltowej (ul. Strzegomska) - wylotową w kierunku Strzegomia i Olszan, następnie poprzez nowo wybudowaną
drogę - ul. Strefową, przebiegającą przez teren Podstrefy. W sąsiedztwie zlokalizowane jest lądowisko trawiaste
i oczyszczalnia ścieków.
Użytek: Bp, RII, RIIIa, RIIIb i RIVa. Nieruchomość wymaga zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

Nieruchomość gruntowa w pośredniej strefie miasta, na terenie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej,
wchodzącego w skład Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Kształt działek - regularny, teren płaski, rozłóg dobry - położone są obok siebie.
Działki usytuowane na terenie częściowo uzbrojonym. Tuż przy nieruchomości biegnie sieć kolektora
sanitarnego. Wzdłuż granicy działki nr 510/9 przebiega sieć gazowa. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni
asfaltowej (ul. Strzegomska) - wylotową w kierunku Strzegomia i Olszan, następnie poprzez nowo wybudowaną
drogę - ul. Strefową, przebiegającą przez teren Podstrefy. W sąsiedztwie zlokalizowane jest lądowisko trawiaste
i oczyszczalnia ścieków.
Użytek: Bp, RII, RIIIa, RIIIb i RIVa. Nieruchomość wymaga zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

Cena wywoławcza nieruchomości - 610.600,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek
VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości - 1.137.300,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek
VAT.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania
pisemnych ofert w terminie do 07 października 2016 r. do godz. 14.30.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania
pisemnych ofert w terminie do 07 października 2016 r. do godz. 14.30.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem:

„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 510/9,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach przy ul. Strefowej na cele zabudowy produkcyjno-usługowej”.

„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 510/9,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach przy ul. Strefowej na cele zabudowy produkcyjno-usługowej”.

Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną
podejmowanego przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 01 września 2016 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 61.060,00 zł., w przypadku regulowania wadium za pośrednictwem
banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110
0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 07.10.2016 r. do
godz. 14.30.

Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną
podejmowanego przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 01 września 2016 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 113.730,00 zł., w przypadku regulowania wadium za pośrednictwem
banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110
0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 07.10.2016 r. do
godz. 1430.

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 12 października 2016 r. o godz. 10.00.

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 12 października 2016 r. o godz. 10.30.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy
Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe, a także
zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo:
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca nieruchomości odstąpi od realizacji
zobowiązań inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo
lub dokumenty potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 11.05.2016 r.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy
Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe, a także
zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo:
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca nieruchomości odstąpi od realizacji
zobowiązań inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo
lub dokumenty potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 11.05.2016 r.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn .zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego przy ul. Siennej 1
w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu niemieszkalnego L1 w budynku przy ul. Siennej 1 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 626/1 o powierzchni 181 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00060855/2. Udział w częściach wspólnych
oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 3,23%. Lokal niemieszkalny L1 usytuowany jest na parterze
budynku z wejściem od strony frontowej budynku. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 9,45 m2.
lokalu Lokal pełni funkcję pomieszczenia gospodarczego, składa się z pięciu komórek gospodarczych
oraz korytarza. Lokal wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną.
Ogólnie stan techniczny lokalu określono jako dostateczny, a jego wyposażenie i standard
określono jako dostateczny.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 3.487,00 zł
Cena lokalu 3.091,00 zł
Cena gruntu 396, 00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2016 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek
1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu niemieszkalnego L1 przy ul. Siennej 1 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Siennej 1 lub ksero dowodu
osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 350 zł
w terminie do 02 września 2016 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 05.09.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców i właścicieli lokali w budynku
zlokalizowanego przy ul. Granicznej 10 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8
w budynku przy ul. Granicznej 10 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 629/2
o powierzchni 184 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00051060/6. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 6,00%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze i składa się z pokoju i W.C. O łączne powierzchni
24,62 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacji gazowej
w lokalu brak, istnieje w budynku. Ogrzewanie elektryczne, istnieje możliwość włączenia pieca
węglowego do przewodu kominowego zgodnie z zalecenia Spółdzielni Kominiarskiej.
Wentylacja grawitacyjna. Stan techniczny lokalu dostateczny Lokal nadaje się do remontu.
Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Z pokoju wydzielone jest pomieszczenie WC.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj strych o powierzchni 2,81 m2 i piwnicę
o powierzchni 3,29 m2. Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi 6,00%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 17.000,00 zł
Cena lokalu 16.320,00 zł
Cena gruntu 680,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2016 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Granicznej 10 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Granicznej 10 lub ksero
dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania lub dokumnet potwierdzający władanie lokalem w budyku
przy ul. Granicznej 10 wŚwiebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 700 zł
w terminie do 02 września 2016 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 05.09.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Na nieruchomość lokalową będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 22.06.2016 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 22.08.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
w granicach działki nr 1106/3 o powierzchni 1,2410 ha,
położonej przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00056392/7.
Działka zabudowana budynkiem użytkowym przeznaczonym na dom opieki nad ludźmi starszymi - Dom
Złotego Wieku.
Działka zabudowana budynkiem użytkowym przeznaczonym na dom opieki nad ludźmi starszymi.
Budynek wolnostojące, usytuowany od strony frontowej nieruchomości, murowany, 3-kontygnacyjny,
częściowo podpiwniczony. Budynek jest wyposażony
w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną,
gazową. Stan techniczny dostateczny, standard wykończenia pomieszczeń: dostateczny i niski. W budynku
został wyremontowany dach oraz wykonano nowy
strop nad ostatnią kondygnacją. Pozostała część
budynku jest zniszczona, wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku - 2 313,40 m. kw.
Niezabudowana część działki jest porośnięta
pojedynczymi drzewami o dużych walorach przyrodniczych oraz krzewami. Nieruchomość usytuowana
w śródmiejskiej części miasta. Kształt działek nieregularny.
Lokalizacja, ze względu na przeznaczenie budynku,
korzystna.
Dostęp i dojazd do nieruchomości dobre, istnieje
możliwość parkowania pojazdów w pobliżu nieruchomości. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, teren
częściowo utwardzony. Bezpośrednie sąsiedztwo
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i produkcyjno-usługowa oraz tereny usług sportu (boisko
miejskie i basen odkryty).
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod
adresem:
Urząd Miejski Świebodzice
58-160 Świebodzice
ul. Rynek 1

- informacje o prowadzonej dotychczas działalności,
- opis sposobu wykorzystania nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego
i Gminy oraz braku zaległości w obowiązkowych
składkach na ZUS wg stanu na dzień 06.11.2015 r.,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- numer konta bankowego, w przypadku zwrotu
wadium przez Urząd Miasta w Świebodzicach,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 210.000,00 zł.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem
banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045
1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice, najpóźniej do dnia
07.10.2016 r. .

z dopiskiem:
„Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
- działka nr 1106/3, obręb Śródmieście 3 - Nie
otwierać”.

Część jawna przetargu odbędzie się
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, pok. nr 7,
dnia 12 października 2016 r. o godz. 11.00.

Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
oferenta; jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny
wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, dokumenty
potwierdzające własność firmy,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo, wyższą od ceny wywoławczej oraz słownie,

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się
Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz
Gminy Świebodzice.

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi
zdrowia, usługi oświaty.
Cena wywoławcza nieruchomości - 2.020.000,00 zł.
w tym:
Cena gruntu: 838.000,00 zł
Burmistrz Miasta Świebodzice
zaprasza osoby fizyczne i prawne
do składania pisemnych ofert w terminie
do 07 października 2016 r. do godz. 14.30.

Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu
powinna być wpłacona w całości nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w BGŻ
oddz. Świebodzice na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane
z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy,
powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność
firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu
osób fizycznych powinni posiadać przy sobie
notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich
imieniu przystępować do umowy notarialnej,
natomiast w przypadku reprezentowania innych osób
wyłącznie w przetargu, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem
upoważniającego.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu
został przeprowadzony przetarg w dniu 18.11.2015 r.
i 11.05.2016 r.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu
można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań
za cenę ustaloną w tych rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 385 o powierzchni 559 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040249/5.
Udział w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu wieczystym gruntu
pod budynkiem wynosi 9,50%.

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych
rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 345/23 o powierzchni 127 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00081163/7.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 6 usytuowany na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanym
przy ul. Stefana Żeromskiego 2. Lokal składa się z kuchni, łazienki z WC i trzech pokoi o łącznej powierzchni
109,60 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie centralne etażowe.
Wentylacja do wykonania Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu, instalacje oraz armatura
sanitarna i osprzęt elektryczny kwalifikują się do wymiany. Pomieszczenie przechodnie. Pokój nr 2 podzielony
ściankami z płyty pilśniowej - ścianki nietrwałe przeznaczone do rozbiórki.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
Cena wywoławcza: 82.000,00 zł.
Cena lokalu:
80.021,00 zł.
Cena gruntu:
1.979,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 2”.
najpóźniej do 02.09.2016 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 4 200 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 4 200 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 02.09.2016 r. do godz. 1430.
Rokowania odbędą się w dniu 07 września 2016 r. o godz. 13.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży
nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 22.08.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 27.05.2015 r. ,
08.10.2015 r., 13.04.2016 r. i 22.06.2016 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Bolesława
Prusa 26 w Świebodzicach. Lokal składa się z kuchni i pokoju o łącznej powierzchni 48,69 m2. Pomieszczenie wc
usytuowane poza budynkiem w podwórku posesji. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie elektryczne. Stan techniczny lokalu mierny. Elementy wykończeniowe
lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i tynki kwalifikują się do remontu lub wymiany. Kuchnia i pokój
podzielone są lekkimi ściankami działowymi, które z godnie z informacją uzyskaną u Zarządcy przeznaczone są
do rozbiórki. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie
współwłasności gruntu wynos 19,73%.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza: 22.000,00 zł.
Cena lokalu:
21.365,00 zł.
Cena gruntu:
635,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Bolesława Prusa 26”.
najpóźniej do 02.09.2016 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 2 200 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 2 200 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 02.09.2016 r. do godz. 1430.
Rokowania odbędą się w dniu 07 września 2016 r. o godz. 1130
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje
przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 22.08.2016 r. w godz. 10.30-10.45.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 13.04.2016 r.
i 22.06.2016 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony, na współwłasność, na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi,
zlokalizowanymi w granicach działek 523/26, 523/27, 523/28 i 523/29, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach,
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 286/8 o powierzchni 0,1379 ha, obręb Pełcznica 1 stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00039363/0.
Nieruchomość gruntowa położona jest w strefie pośredniej miejscowości Świebodzice, w dalekiej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności
publicznej.
Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana. Dojście poprzez drogę o nawierzchni
nieutwardzonej. Kształt nieregularny. Konfiguracja
terenu - teren płaski. Nasłonecznienie dobre. Nieruchomość nie jest uzbrojona, jest usytuowana na terenie
ze średnim dostępem do uzbrojenia miejskiego.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej: 1. UM
Cena wywoławcza nieruchomości - 68.660,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości
zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu
07 września 2016 r. o godz.10.00.
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno
działki nr 286/8 położonej w Świebodzicach, obręb
Pełcznica 1,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości
przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu
lub dokumnet potwierdzające władanie nieruchomością przyległościami
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 6.900,00
zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 02
września 2016 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub
przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu

Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110
0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 05.09.2016 r.
wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena
nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna
być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku
Gospodarki Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr
91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane
z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest
do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach deklaracji podatkowej
w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy
uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje
dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74
666-95-od 25 do 27 .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie
na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 5 VIII 2016

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Świebodzice

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną
w tych rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 361/13 o powierzchni 173 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00052894/8.
Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 5 usytuowany na drugim piętrze/poddaszu budynku
zlokalizowanym przy ul. Jeleniogórskiej 6. Lokal składa się z kuchni i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 34,24
m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Instalacje kwalifikują się do
wymiany, są zdewastowane. Brak instalacji gazowej, podejście pod gazomierz na korytarzu. Wykonanie
ogrzewania,obecnie brak. Wykonanie wentylacji. Ścianka dzieląca lokal os strychu wykonana jest z płyty na
konstrukcji drewnianej, zniszczona - do wymiany. W kuchni znajdują się drzwi prowadzące do pomieszczenia
strychowego. Stan techniczny lokalu zły. Układ funkcjonalny zły. Pomieszczenia przechodnie, WC na podwórku.
Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 4,03 m2.
Udział w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu 12,30%.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .
Cena wywoławcza: 19.000,00 zł.
Cena lokalu:
18.158,00 zł.
Cena gruntu:
842,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 6”.
najpóźniej do 02.09.2016 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisuz
rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 1 900 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1 900 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 02.09.2016 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 07 września 2016 r. o godz. 12.30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje
przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 22.08.2016 r. w godz. 11.15-11.30.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 13.04.2016 r.
i 22.06.2016 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27.
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 431/36 o powierzchni 188 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034845/8. Udział w częściach wspólnych
oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 9,63%. Lokal usytuowany jest na parterze budynku
i składa się z pokoju, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,50 m2.
Konieczne jest przeprowadzenie odwilgocenie ścian w pokoju. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa
oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w dostatecznym stanie technicznym.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany, zwłaszcza instalacja elektryczna. Ogrzewanie lokalu centralne
etażowe węglowe, kocioł c.o. stojący blaszany usytuowany w kuchni. Stan techniczny instalacji c.o. mierny,
wymaga gruntownego remontu bądź wymiany. W.c. Usytuowane na klatce schodowej. Do lokalu przynależna jest
piwnica o powierzchni 1,10 m2. Ogólnie lokal przyjęto w stanie technicznym dostatecznym.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA: 31.500,00 zł
Cena lokalu:
30.213,00 zł
Cena gruntu:
1.287,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2016 r. o godz. 9.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3 200 zł
w terminie do 02 września 2016 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 05.09.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.08.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 )
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach .
Budynek położony jest na działce nr 1110 o powierzchni 524 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00076705/1.
Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku w klatce A zlokalizowanym
orzy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3-3A w Świebodzicach. Lokal składa się z kuchni, dwóch przedpokoi i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 74,94 m2.
Pomieszczenie WC usytuowane jest na korytarzu
(przynależne do lokalu). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewania
piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa,
podłogi tynki, instalacje i piec kwalifikują się do
remontu lub wymiany. Lokal po pożarze. Kwalifikuje
się do remontu kapitalnego. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj: piwnica o powierzchni 6,72 m2 ,,
pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,14 m2 oraz pomieszczenie WC o pow. 1,45 m2. Udział w częściach
wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi
12,38%.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza: 26.000,00 zł.
Cena lokalu:
24.213,00 zł.
Cena gruntu:
1.787,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne
i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie

ofert do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy
składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
3-3A”.
najpóźniej do 02.09.2016 r. pod adresem: Urząd
Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg
z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (oryginały lub
poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność
wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie;
aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej winna być potwierdzona
w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej
zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego
i Gminy oraz braku zaległości w obowiązkowych
składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 2 600 zł,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 2 600 zł., pobieraną tytułem
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy przeniesienia własności, należy
wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
ul. Stefana Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110
0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 02.09.2016 r. do
godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 07 września 2016 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione
przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie przystąpienie
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie
w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania
umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 22.08.2016
r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 27.01.2016 r.,
14.04.2016 r. i 22.06.2016 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu
osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu
przystępować do umowy notarialnej, natomiast
w przypadku reprezentowania innych osób wyłącznie
w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie
z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie
dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l,
pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.
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Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Zuzannę Podściańską

- Córka Zięć, Wnuczki, Prawnuczka i Rodzina

reklama/pożegnania

Ś.P. Dorotę Szyszkowską-Sendecką
- Mąż, Syn, Rodzice i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Zdzisława Jankowskiego,

Ś.P. Stanisława Pająka,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Wnuki i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzeństwo i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Lilii Polańskiej

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Annę Bychowiec

- Rodzina, Sąsiedzi i Koleżanki
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Janiny Mindy,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Ś.P. Karoliny Walczak

Ś.P. Dawida Michałowskiego,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Siostra, Babcia, Ciocia i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Andrzeja Hołuba

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Brat i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Jana Szumiłowskiego,

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- ona, Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Zięć, Wnuk, Rodzeństwo i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córka, Syn, Rodzeństwo i Rodzina

Ś.P. Haliny Maślanki

Ś.P. Tadeusza Merwy

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

