
                                                                                                              
Załącznik do Zarządzenia  Nr 7/2015 Wójta Gminy Rychliki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: przeznaczenia do 

sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz 

sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży tych nieruchomości. 

 

 
                    Rychliki, dnia 3 lutego 2015 r. 

 

Nr 6840.I.2.2015        

 
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

 
Na podstawie art. 35, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U z 2014, poz. 518 z późn. zm.) - WÓJT GMINY 

RYCHLIKI - podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiących własność 

Gminy przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego, nieograniczonego:  

 

 
1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 250/2 o powierzchni 0,1544 ha, 

niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Jelonki arkusz mapy 1, wpisana do księgi 

wieczystej nr EL1E/00032703/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych, 

1) Działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Najbliższe otoczenie zabudowa  

mieszkaniowa  jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny rolne,  z bezpośrednim dostępem z dróg 

gminnych o numerze ewidencyjnym 303 i 250/2 i drogi powiatowej Jelonki – Śliwica (N 1185). 

Działka porośnięta świerkami (43 szt.) i śliwkami (20 szt.). W sąsiedztwie działki wodociąg, energia 

elektryczna.  

2) W księdze wieczystej EL1E/00032703/4 brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec 

osób trzecich. 

3) Na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o 

warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i 

Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady 

Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o 

przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej.  Działka powstała w wyniku podziału działki 

zagrodowej, zgodnie z ewidencją gruntów: rodzaj użytku B/RIIIb, użytkowana jako ogródek 

przydomowy.  

4) Termin zagospodarowania: x 

5) Cena nieruchomości: 14 200,00 zł.  

6) Sprzedaż w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.  

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.  

 
2. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 139/12 o powierzchni 

0,4157 ha, niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Marwica arkusz mapy 1 wpisana do 

księgi wieczystej nr EL1E/00048114/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział 

Ksiąg Wieczystych,  

1) Działka niezabudowana, o nieregularnym kształcie, w części przylega bezpośrednio do rzeki 

Młynówka  Marwicka. Wjazd na działkę z drogi powiatowej Marwica – Stankowo (Nr 1119N). 

Najbliższe otoczenie zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, tereny rolne. Przez działkę przebiega sieć 

wodociągowa. W sąsiedztwie działki energia elektryczna.  



2) W księdze wieczystej EL1E/00048114/3 brak zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób 

trzecich. 

3) Na przedmiotową działkę brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego i nie 

wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Natomiast zgodnie z obowiązującym Studium 

Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr 

VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. w/w działka położona jest w terenach 

określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej. Ponadto 

działka zlokalizowana  w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, w 

odniesieniu do którego obowiązuje Uchwała Nr VII/27/11 Sejmiku Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Kanału Elbląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 74, poz. 

1296 z późn. zm.), 

4) Termin zagospodarowania: x, 

5) Cena  nieruchomości: 16 906,00 zł,   

6) Sprzedaż w formie przetargu ustnego, nieograniczonego,  

7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.  

 

3. Nieruchomości opisane w pkt. 1 i 2 zwolnione są z podatku VAT, zgodnie z 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 2011 r. Nr 177, 

poz. 1054 ze zm.). 

4. Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

5. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2 przysługuje osobie, która spełnia 

jeden z następujących warunków: 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych 

przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do dnia 26 marca 2015 r.  

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 

nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek do dnia 

26 marca 2015 r.  

6.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa. 

7. Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po dniu 

26.03.2016 r.  

                  8. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 5 lutego 2015 r. –26  lutego 

2015 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń w Kwietniewie, 

na stronie: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/, www.rychliki.pl 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
15

 - 

15
15   

od poniedziałku – piątku). 

 

 

 

 

 

 

 

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

