
                                                                                                     Rychliki, dnia 16 czerwca 2014 r. 

 

Nr 6840.I.2.2014 

 
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j.. w Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust.1, art. 34 

ust. 1, pkt. 1 i  pkt. 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j.  w Dz. U z 2014, poz. 518) oraz Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy 

Rychliki z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Rychliki  i  Zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Rychliki z 

dnia 16 czerwca 2014 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Rychliki, 

 
WÓJT  GMINY  RYCHLIKI 

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 

stanowiących własność Gminy: 

 

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 4/15 o pow. 0,0113 ha zabudowana - 

budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 18 m², położona w Kiersitach obręb geodezyjny 

Kiersity arkusz mapy 2, Gm. Rychliki, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E.00049334/8, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, do sprzedaży w 

drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 - Cena nieruchomości do przetargu: 3 370,00 zł – słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt 

złotych 00/100. 

-  Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą w dniu 2.01.2002 r. na czas nieokreślony 

- Nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 177, 

poz. 1054 ze zm.). 

 

2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów  nr 4/13 o pow. 0,0409 ha, niezabudowana 

położona  w Kiersitach obręb geodezyjny Krupin arkusz mapy 2, wpisana do księgi wieczystej 

nr EL1E/000684467 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

- Cena nieruchomości do przetargu: 1473,00  zł – słownie: jeden tysiąc czterysta 

siedemdziesiąt trzy złote. 

-  Nieruchomość obciążona jest umową najmu zawartą na czas określony, od dnia 23.10.2012 r.  

- 30.09.2017 r. 

- Nieruchomość  jest zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 

9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 

177, poz. 1054 ze zm.). 

 

3.  Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 11/36 o pow. 0,0167 ha, niezabudowana 

położona w Jankowie  obręb geodezyjny Jankowo arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej 

nr EL1E/00038487/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych. 

-  Cena nieruchomości do przetargu: 3780,00 zł – słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 

złotych 00/100, netto. Do ceny wylicytowanej w przetargu naliczony zostanie należny podatek 

VAT, zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 

2010 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

- Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.  

 

4. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  

Przestrzennego Gm. Rychliki, nieruchomości opisane w pkt. 1 i 3 położone są w terenach 

określonych jako istniejące tereny rozwoju funkcji mieszkalno – usługowych, natomiast 



nieruchomość opisana w pkt. 2 w terenach rozwoju funkcji mieszkalno – usługowych, stanowi 

ogródek przydomowy. Nieruchomość opisana w pkt. 3 jest objęta strefą pośredniej ochrony 

konserwatorskiej. 

 

5. Zgodnie z art. 34 ust. 1 cyt. na wstępie o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości opisanych w niniejszym wykazie, przysługuje osobie, która spełnia jeden 

z następujących warunków: 

1) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy powołanej na wstępie lub 

odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek do dnia 08 sierpnia 2014 r.  

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 

nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o 

nabycie do dnia 08.08.2014 r.  

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 

6. Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

korzystają z pierwszeństwa w nabyciu, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę za cenę 

ustaloną w sposób określony w ustawie.  

7. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w 

odrębnym ogłoszeniu o przetargu. 

                  8.  Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 18 czerwca 2014 r. – 08 

lipca 2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń w 

sołectwa do którego przynależy nieruchomość oraz na stronie http://rychliki-ug.bip-

wm.pl/public/. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w 

prasie lokalnej – Dziennik Elbląski. 

                 9. Bliższych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie 

Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 

7
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 - 15
15   

od poniedziałku – piątku). 
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