
 

 Sprawę prowadzi: Katarzyna Marcinek, tel. 74 812 63 27 wew. 14 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie o g ł a s z a, że dnia 16 lipca 2021 r. od godz. 10:00, w sali nr 14 

Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości wchodzącej w gminny zasób. 

 

1. Położenie nieruchomości – obręb Goworów, lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 15 

w Goworowie, w granicach działki nr 157, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 

w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00045836/5. 

2. Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany w budynku nr 15 w Goworowie, położony na parterze (I kondygnacja) 

budynku, w skład którego wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, wc, przedpokój o łącznej powierzchni 

91,30 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,02 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu 

mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego wynosi 102,32 m2. Lokal wyposażony jest w następujące 

instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ogrzewanie lokalu – indywidualne, c.o. etażowe. 

Charakterystyka pomieszczeń: 

Pokoje: ściany - malowane farbą emulsyjną, częściowo brak tynków, sufity malowane farbą emulsyjną, podłogi - 

panele podłogowe, płytki posadzkowe. 

Kuchnia: ściany – malowane farbą emulsyjną, płytki glazurowane; sufit malowany farbą emulsyjną; podłoga – 

płytki posadzkowe. 

Łazienka z wc: ściany – płytki glazurowane, malowane farbą emulsyjną; sufit malowany farbą emulsyjną, 

podłoga – płytki posadzkowe; wyposażenie: kabina natryskowa, umywalka, wc - kompakt. 

WC: ściany – płytki glazurowane, malowane farbą emulsyjną; sufit malowany farbą emulsyjną; podłoga – płytki 

posadzkowe; wyposażenie: umywalka, wc – kompakt. 

Przedpokój: ściany i sufit – malowane farbą emulsyjną; podłoga – płytki posadzkowe. 

Stolarka okienna pcv, dobra, stolarka drzwiowa drewniana, płycinowa, dobra. Uszkodzony piec c.o. 

Z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu- 

działki nr 157 o pow. 533 m2, obręb Międzylesie, SW1K/00045836/5. 

3. Cena wywoławcza nieruchomości- 132 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych) brutto. 

4. Osoby zainteresowane obejrzeniem ww. nieruchomości powinny skontaktować się z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu pod nr tel. 74 812 64 72 lub 74 812 64 70 w godzinach od 700 

do 1400. 

5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Międzylesie: 8MN10 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca 

lub bliźniacza. 

6. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 6 600 zł 

(słownie: sześć tysięcy sześćset złotych), które należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu- pok. nr 3 /parter/ 

lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – 

najpóźniej do dnia 12 lipca 2021 r. 

7. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 

przed otwarciem przetargu. 

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia 

nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zamknięcia 

przetargu. 

9. Cena kupna nieruchomości podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

11. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym 

niezwłocznie w formie ogłoszenia. 

12. Przetarg odbędzie się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19. 

Osoby chcąc uczestniczyć w przetargu winny mieć założone maski zasłaniające usta i nos. 

13. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac 

Wolności 1, pok. nr 17, tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/. 

 

Międzylesie, dnia 15 czerwca 2021 r. 

 Burmistrz 

 /-/ Tomasz Korczak 


