
Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Rychliki z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rychliki oraz podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu tych 
nieruchomości sprzedaży. 

          
     Rychliki, dnia 10 czerwca 2015r 
 

Nr 6840.I.4.2015  
   

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY RYCHLIKI  
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 

 
 

Na podstawie 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 z późn. zm.) - WÓJT GMINY RYCHLIKI - podaje 
do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Rychliki zostały przeznaczone do 
sprzedaży w następujące nieruchomości:  
 
1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 5/55 o pow. 0,0055 ha, zabudowana – 
budynkiem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 18,00m², w zabudowie szeregowej,  
położona w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr 
EL1E/00068384/2,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, 
1) opis nieruchomości: działka w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem gospodarczym, 
murowanym (cegła), nieotynkowanym, dach kryty eternitem. Budynek w złym stanie 
technicznym, wymaga remontu.  Najbliższe otoczenie: zabudowa mieszkaniowa z bezpośrednim 
dostępem z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 5/17 i 5/35 (nieutwardzone). W 
sąsiedztwie działki wodociąg, energia elektryczna.  

2) W księdze wieczystej EL1E/00068384/2, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec 
osób trzecich. 
3) Przeznaczenie nieruchomości: 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.   
4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy notarialnej 
5) Cena nieruchomości do przetargu: 3 086,00 zł.   
6) Sprzedaż w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.  
7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.  
 
2. Lokal mieszkalny nr 3 w budynku (użytkowo - mieszkalnym) nr 33, wraz z udziałem 
wynoszącym 0,265 części wspólnych i niepodzielnych budynku i udziałem w takiej samej 
wysokości w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 217/1  o pow. 0,0567 ha, położonej w 
obrębie geodezyjnym Jelonki arkusz mapy 1 Gmina Rychliki, na której znajduje się budynek nr 
33, wpisanej do księgi wieczystej nr EL1E/00088350/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  
1) opis nieruchomości: lokal usytuowany jest na parterze budynku (budynek o 2 
kondygnacjach). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 75,60 m². Do lokalu przynależy 
pomieszczenie piwniczne o pow. 16,95 m². W skład lokalu wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wc, przedpokój, ganek, komunikacja, z oddzielnym wejściem z ganku. Ogrzewanie: piec 
kaflowy + co. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu i konserwacji. Ścieki bytowe z lokalu 
odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, znajdującego się na działce nr 217/2, 
stanowiącej własność Gminy Rychliki. Nabywca we własnym zakresie ponosi koszty wywozu 



nieczystości płynnych, a w przypadku likwidacji zbiornika nabywca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia odprowadzania ścieków we własnym zakresie.  
Dostęp do działki z drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 301/6 (Jelonki – Śliwica 
(1185N). Uzbrojenie działki: energia, sieć wodociągowa. 
Dotychczas w budynku wyodrębniony został 1 lokal mieszkalny (na piętrze). Najbliższe 
otoczenie zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.  
2) W księdze wieczystej EL1E/00088350/1, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec 
osób trzecich 
3) Przeznaczenie nieruchomości: 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.   
4) Termin zagospodarowania: nie dotyczy 
5) Cena nieruchomości: 35 357,00 zł, w tym: cena lokalu: 31 557,00 zł i cena udziału w działce: 
3 800,00 zł.  
6) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu.  
7) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10, nie dotyczą.  
8) Przy nabyciu praw własności do lokalu nabywca zobowiązany jest oprócz należnej ceny 
nabycia pokryć koszty związane  z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży.   
3. Nieruchomości opisane w pkt. 1 i 2 zwolnione są z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 
10 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. 1 i 2 pkt.1 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 30 lipca 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 30 lipca 2015 r.  
3) jest najemca lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 
6.  W razie uchybienia w/w terminu pierwszeństwo wygasa. 
7. Termin i forma zapłaty należności określona zostanie szczegółowo w protokole rokowań, w 
sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.  
8. Ogłoszenie o terminie i warunkach przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości po 
dniu 30.07.2015r.  

                  9.  Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 12 czerwca 2015 r. – 03 
lipca 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. 

                  10. 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 715 - 
1515   od poniedziałku – piątku). 
 
 
 

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

