
                                               Rychliki, dnia  22.01.2015 r.   

 

 

 

Informacja o wynikach 

 

 

przetargu ustnego, nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 15 stycznia 2015 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, z późn. zm) informuję, że na dzień 15 stycznia 2015 r. ogłoszony 

został pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości 

stanowiących własność Gminy: 

 

1. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była sprzedaż na własność 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11/2 o pow. 0,1000 ha, niezabudowanej – 

położonej w Topolnie Wielkim w obrębie geodezyjnym Marwica arkusz mapy 3, wpisanej do 

księgi wieczystej nr EL1E/00039378/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych.  

- Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła: 7410,00 zł – słownie: siedem tysięcy 

czterysta dziesięć złotych 00/100. 

- Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  – nikt nie wpłacił wadium  

 

2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczony była sprzedaż na własność lokalu 

mieszkalnego nr 4 w budynku nr 7 o pow. użytkowej 52,58 m², położonego w miejscowości 

Krupin, Gm. Rychliki, wpisanego do księgi wieczystej nr EL1E/00067962/5, wraz z udziałem 

wynoszącym 166/1000 części wspólnych i niepodzielnych budynku i urządzeniach oraz 

udziałem w takiej samej wysokości w działce nr 4/24 o pow.0,1234 ha, zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym 6 rodzinnym i budynkiem gospodarczym, wpisanej do księgi wieczystej nr 

EL1E/00056555/5  i 1/9 udziału w działce nr 4/21 o pow. 0,0193 ha, zabudowanej szambem, do 

którego podłączony jest lokal, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00061937/5, położone w 

Krupinie  obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1 Gm. Rychliki.   

- Cena wywoławczą nieruchomości do przetargu wynosiła: 9 288,00 zł – słownie: dziewięć 

tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych.  

- Wpłynęło 1 wadium 

- Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 9 388,00 zł. 

- Nabywca nieruchomości: Pan Grzegorz Kazimierz Pieckowski   

 

 

 

 

 
 

 
 
1. Tablica ogłoszeń w UG 

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

3. Strona: www.rychliki.pl 

4.               a/a  
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