
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym Wójta Gminy Rychliki, z 
dnia 10.10.2014 r.  
 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. w Dz. U z 2014, poz. 518 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)  - WÓJT  GMINY  

RYCHLIKI  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości: 

 
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości nr 9/26 o 

pow. 0,1228 ha zabudowanej - budynkiem byłej stołówki o pow. użytkowej 262,90 m² 

(budynek nieużytkowany, wymaga remontu, zużycie techniczne na poziomie 65%), położonej 

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

EL1E.00037668/1.  Dostęp do nieruchomości z drogi gminnej.  

- Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.  

- Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy w 

Rychlikach. 

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

tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 00/100.   

- Wadium w gotówce w wysokości: 5000,00 zł - słownie: pięć tysięcy złotych,  płatne w kasie 

UG lub na rachunek bankowy nr 95 8313 0009 0000 0374 2000 0030 Braniewsko – 

Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku lub wniesienie obligacji Skarbu Państwa, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2014  r. Za datę wpłacenia wadium, 

uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.                                                                                                                 
- Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VII/37/2014 Rady Gminy Rychliki z 

dnia 26 sierpnia 2014  r. nieruchomość położona jest w terenach określonych jako istniejące 

tereny rozwoju funkcji mieszkalno – usługowych, dodatkowo nieruchomość objęta jest strefą 

pośredniej ochrony konserwatorskiej. 

- Zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Zagospodarowaniu 

Przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane.  

- Z dodatkowymi warunkami przetargu oraz stanem technicznym budynku można 

zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A (od poniedziałku do piątku w 

godz. 7
15

 – 15
00

), tel. 55-248-81-50 lub 55, wew. 29. Ogłoszenie umieszczone zostało na 

stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, stronie: www.rychliki.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwa Wysoka. 
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