
                                          Rychliki, dnia 26.09.2014 r.   

 

 

Informacja o wynikach 

 

 przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 19 września 2014 r.  na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących  własność Gminy,  

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 

2108 zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 942), informuję, że na dzień 19 września 2014 r. ogłoszony został 

przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr 9/26 o pow. 0,1228 ha, zabudowanej – budynkiem byłej stołówki położonej obrębie 

geodezyjnym Wysoka arkusz mapy 2, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00037668/1 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  

- Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 65 533,00 zł – słownie: sześćdziesiąt pięć 

tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 00/100. 

- Przetarg nie odbył się – brak wadium. 

 

2.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr 4/15 o pow. 0,0113 ha, zabudowanej – budynkiem gospodarczym położonej w 

Kiersitach w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 2, wpisanej do księgi wieczystej nr 

EL1E//00049334/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  

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

siedemdziesiąt złotych. 

- Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba. 

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  3410,00 zł. 

- Nabywcą nieruchomości ustalono: Panią Annę Pac.  

 

3.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr 4/13 o pow. 0,0409 ha, niezabudowanej, położonej w Kiersitach w obrębie 

geodezyjnym Krupin arkusz mapy 2, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E//00068446/7 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  

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

siedemdziesiąt trzy złote 00/100. 

- Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba. 

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  1493,00  zł. 

- Nabywcą nieruchomości ustalono: Panią Annę Pac.  

 

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów nr 11/36 o pow. 0,0167 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 

Jankowo arkusz mapy 1, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00038487/5 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

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

osiemdziesiąt złotych 00/100, netto.  

-Przetarg nie odbył się, -  brak wadium.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 
 
1. Tablica ogłoszeń w UG 

2. Strona: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public. 

3. Strona: www.rychliki.pl 
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