
Burmistrz Białogardu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie 

w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Białogardzie: 

1. przy ulicy Mestwina - Dz. nr 45/1 i 48/2, obr. 007, o łącznej 

powierzchni 1.649 m2. Cena wywoławcza 103.054,32 zł. 

2. przy ulicy Wazów - Dz. nr 61/2 i 58/2, obr. 007, o łącznej powierzchni 

1.599 m2. Cena wywoławcza 99.990,39 zł. 

3. przy ulicy Wazów - Dz. nr 57/2 i 54/2, obr .007, o łącznej powierzchni 

1.597 m2. Cena wywoławcza 99.864,93zł. 

4. przy ulicy Mestwina – Dz. nr 50/2 obr. 007, o powierzchni 658 m2. 

Cena wywoławcza 41.147,19zł. 

5.  przy ulicy Mestwina – Dz. nr 53/2 obr. 007, o powierzchni 764 m2. 

Cena wywoławcza 47.775,66zł. 

6. przy ulicy Aldony – Dz. nr 487/1 obr. 017, o powierzchni 1843 m2. 

Cena wywoławcza 88.363,20zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017r. w Urzędzie Miejskim w 

Białogardzie, pokój 214: 

- działka nr 45/1 i 48/2 godzina 900, 

- działka nr 61/2 i 58/2 godzina 930, 

- działka nr 57/2 i 54/2 godzina 1000, 

- działka nr 50/2  godzina 1030, 

- działka nr 53/2  godzina 1100, 

- działka nr 487/1  godzina 1130. 



Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 26.06.2017r. przelewem na konto 

Urzędu Miasta lub w punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Białogardzie 

i z dowodem wpłaty zgłosić się w pokoju 117 (parter). Wadium powinno być 

wpłacone i znajdować się na koncie Urzędu Miasta do 26.06.2017r. do godz. 

1400. 

1. W przypadku oddania działki w użytkowanie wieczyste, stawki procentowe 

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą: 

1) I opłata 15% - ceny nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie 

później niż do dnia zawarcia umowy, 

2) opłata roczna 1% - ceny nieruchomości płatna do dnia 31 marca każdego 

roku, z góry za dany rok. 

2. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej  

nieruchomości ulegnie zmianie – przy zastosowaniu stawki procentowej 

określonej w ust. 1 pkt 2 od wartości nieruchomości określonej na dzień 

aktualizacji opłaty. 

3. Terminy zagospodarowania nieruchomości gruntowej: 

     1) rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów) - 2 lata od dnia 

zawarcia umowy użytkowania wieczystego, 

     2) zakończenie zabudowy (wybudowanie budynku w stanie surowym 

zamkniętym) - 4 lata od dnia zawarcia umowy użytkowania wieczystego. 

4. Na podstawie uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 

lutego 2015 r. w sprawie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat  rocznych z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 947), jeżeli nabywca w dniu zawarcia 

umowy użytkowania wieczystego nie  ukończył 35 lat: 

    1) udziela się od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego, o których mowa w ust. 1, bonifikaty w wysokości 80% tych 

opłat,       

    2) za zakończenie zabudowy uważa się – dla celów stosowania bonifikaty – 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, a gdy 

wystarczające jest zawiadomienie organu administracji architektoniczno-

budowlanej o zakończeniu budowy – brak zgłoszenia przez ten organ sprzeciwu. 

 

 


