
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

PREZYDENT  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

1. ul. Gen. Józefa Bema - nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 305/1 o powierzchni 0.1522 ha, 
obręb Sobieszów I, AM 8, KW nr JG1J/00083521/1
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług turystycznych 

cena wywoławcza: 52.000,00 zł + 23% podatek VAT wadium: 5.200,00 zł

2. ul. Gen. Józefa Bema - nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 305/2 o powierzchni 0.1024 ha, 
obręb Sobieszów I, AM 8, KW nr JG1J/00083521/1
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług turystycznych 

cena wywoławcza: 36.000,00 zł + 23% podatek VAT wadium: 3.600,00 zł

3. ul. Gen. Józefa Bema - nieruchomość niezabudowane położona w granicach działki nr 305/3 o powierzchni 0.1000 ha, 
obręb Sobieszów I, AM 8, KW nr JG1J/00083521/1
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług turystycznych 

cena wywoławcza: 35.000,00 zł + 23% podatek VAT wadium: 3.500,00 zł

4. ul. Gen. Józefa Bema - nieruchomość niezabudowane położona w granicach działki nr 305/4 o powierzchni 0.0975 ha, 
obręb Sobieszów I, AM 8, KW nr JG1J/00083521/1
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług turystycznych

cena wywoławcza: 34.000,00 zł + 23% podatek VAT wadium: 3.400,00 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, ze wskazanym numerem 

ewidencyjnym nieruchomości gruntowej - najpóźniej do dnia 20 stycznia 2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 roku o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra 

przy ul. Sudeckiej nr 29 - I piętro, sala nr 13.
Ogłoszenie nr 177/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2013 roku wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Miasta nieruchomosci.jeleniagora.pl .
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 

Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3, I piętro, pokój nr 111 lub telefonicznie pod nr 75/ 75-46-304 lub 75/ 75-46-228.

ogłoszeniem nr 177/2013 ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, położonych w Jeleniej Górze przy:


