PREZYDENT MIASTA JELENIA GÓRY
ogłoszeniem nr 109/2014 ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy:
1. ul. GÓRNA 5.
Nieruchomość zabudowana wykwaterowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej
o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym oraz dobudowanym do niego
dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcję gospodarczą, położona w granicach
działki nr 34/5 o powierzchni 0.0247 ha, obręb 28 NE, AM-36, księga wieczysta nr JG1J/00074899/5.
Podstawowe przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi komercyjne,
usługi sektora publicznego.
Cena wywoławcza nieruchomości: 195.000,00 zł
Wadium: 19.500,00 zł
2. ul. LUDWIKA ZAMENHOFA.
Nieruchomość zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym (pełniącym wcześniej
funkcję garażową) położona w granicach działek: nr 46/33 i nr 46/34 o łącznej powierzchni 0.0727 ha,
obręb 28 NE, AM-57, księga wieczysta nr JG1J/00074255/9. Działka nr 46/34 stanowi teren wolny
od zabudowy.
Podstawowe przeznaczenie nieruchomości: preferuje się różne, nieuciążliwe usługi, towarzyszącą
funkcją jest zabudowa mieszkaniowa z preferencją dla zabudowy zwartej
Cena wywoławcza nieruchomości: 80.400,00 zł
Wadium: 8.000,00 zł
3. ul. OSKARA LANGEGO 9A.
Nieruchomość zabudowana wykwaterowanym budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach
nadziemnych oraz dobudowanymi do niego czterema budynkami niemieszkalnymi o jednej kondygnacji
nadziemnej pełniącymi wcześniej funkcję gospodarczą. Nieruchomość położona w granicach działek:
nr 17/3 i nr 19/3 o łącznej powierzchni 0.0774 ha, obręb Cieplice V, AM-1, księga wieczysta
nr JG1J/00061639/1.
Podstawowe przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny
usług.
Cena wywoławcza nieruchomości: 98.000,00 zł
Wadium: 9.800,00 zł
Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe Miasto Jelenia
Góra - Bank MILLENNIUM S.A. I Oddział w Jeleniej Górze nr 97116022020000000060115681
z oznaczeniem nieruchomości - najpóźniej do dnia 21 lipca 2014 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia
Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 - I piętro, sala nr 13.
Ogłoszenie Nr 109/2014 Prezydenta Miasta z dnia 12 czerwca 2014 roku wywieszone jest na tablicy
ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta oraz zamieszczone zostało
na stronie internetowej Miasta www.jeleniagora.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3, I piętro pokoju nr 111 lub telefonicznie
pod numerami: 75/75-46-228 lub 75/75-46-304, 75/75-49-893.
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