
I N F O R M A C J A     G Ł Ó W N A 
 
 
I. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 2,  

   tel. 87 427 29 15 ogłasza rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej,   

   stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie, przeznaczonej  pod  

   budowę obiektu handlowego. 

• Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: miasto Węgorzewo, ul. B. Chrobrego 

• Numer geodezyjny działki: 963/5 

• Powierzchnia działki: 0,6779 ha 

• Nr KW: OL2G/0008145/6 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona przy ul. B. Chrobrego w 

bezpośrednim sąsiedztwie budownictwa wielorodzinnego, obejmującego budynki 

Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, osiedla domów 

jednorodzinnych oraz Komendy Powiatowej Policji i Placówki Straży Granicznej.  

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, utwardzoną – kostka polbrukowa – od strony 

ul. Łuczańskiej oraz płytą betonową od strony ulicy Jasnej. Odległość od drogi krajowej 

Nr 63 relacji Węgorzewo – Giżycko wynosi około 800 m. Aktualny teren działki nie 

utrudniający procesu inwestycyjnego. W części wschodniej działki usytuowany jest 

budynek stacji transformatorowej. Działka posiada pełne uzbrojenie. 

• Przeznaczenie nieruchomości: rejon usytuowania nieruchomości objęty jest miejscowym  

planem zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe”. Teren działki objęty 

jest symbolem 146 MW – teren istniejącej i projektowanej zabudowy wielorodzinnej. Na 

terenie tym dopuszcza się możliwość budowy obiektów handlowo – usługowych oraz 

gastronomicznych przy zachowaniu m. in. warunku, iż powierzchnia zabudowy nie 

przekroczy 1.000 m
2
. Dla całego terenu opisanej wyżej księgi wieczystej, opracowano 

koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania działek pod budownictwo 

wielorodzinne z pawilonem handlowym. Koncepcja zakłada budowę pawilonu 

handlowego o powierzchni do 1.000 m
2
.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa opracowała dokumentację projektową drogi 

wewnątrzosiedlowej na działce o nr geod. 963/4, która będzie stanowiła dojazd do 

sprzedawanej nieruchomości. 

 
II. Główne warunki odbycia rokowań: 

1. Zainteresowani rokowaniami kupna nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) winni 

złożyć pisemną deklarację wyrażającą wolę przystąpienia do rokowań na adres Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest przedłożenie Zarządowi Spółdzielni: 

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, 

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności  gospodarczej (aktualność zaświadczenia winna być potwierdzona 

przez organ dokonujący rejestracji w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań) 

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru, 

właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. 

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech 

miesięcy przed terminem rokowań. 

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. 



Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo 

współmałżonka. 

3. O terminie odbycia rokowań, wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni stosownym 

zaproszeniem. 

Miejscem rokowań będzie siedziba Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie 

przy ul. Pionierów 2. 

4. Cena nieruchomości gruntowej ustalona w ramach rokowań będzie ceną sprzedaży netto.  

 Do ceny  sprzedaży netto ustalonej w wyniku rokowań, zostanie doliczony podatek VAT, 

naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na 

dzień zawarcia umowy. 

 Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w 

formie aktu notarialnego. 

5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później niż do 

dnia zawarcia aktu notarialnego. 

Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca. Akt notarialny zostanie sporządzony na 

terenie województwa  warmińsko-mazurskiego. 

6. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z następującą dokumentacją w 

siedzibie Spółdzielni: 

a/. informacją dodatkową do rokowań, 

b/. fragmentem tekstu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Węgorzewo – Południe”, 

c/. koncepcją zagospodarowania terenu, 

d/. projektem budowlanym drogi wewnątrzosiedlowej, 

e/. operatem szacunkowym nieruchomości. 

 

Uwaga: Ogłoszenie o rokowaniach oraz informacja dodatkowa dostępne są na stronie 

www.sm-wegorzewo.pl, zakładka przetargi. 

 

III. Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości można  uzyskać w Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Węgorzewie tel. 87 427 29 15. 

Osobą upoważnioną jest Andrzej Lawendowski. 

2. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie zastrzega sobie prawo do odwołania  

lub unieważnienia rokowań bez podania przyczyny. 
 


