
„BURMISTRZ MIASTA I GMINY W RYDZNIE 

 

ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, 

niezabudowanych, położonych na gruntach miejscowości Kaczkowo, w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

wolnostojącą. 

 

l.p. Nr działki Powierzchnia  m² Cena wywoławcza   Wysokość  wadium 

1 88/1 1.073 24.700,- zł 2.500,-  zł 

2 88/2 841 19.950,- zł 2.000,- zł 

3 88/3 841 19.950,- zł 2.000,- zł 

4 88/4 841 19.950,- zł 2.000,- zł 

5 88/5 1.026 24.250,- zł 2.500,- zł  

6 88/6 1.087 24.700,- zł 2.500,- zł 

7 88/7 1.009 23.750,- zł 2.400,- zł 

8 88/8 939 21.850,- zł 2.200,- zł 

 

Wszystkie zapisane w księdze wieczystej KW Nr 35969. Księga nie wykazuje obciążeń. 

Do każdej ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % 

 

 

Oraz kolejny  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej 

położonej w miejscowości Kłoda, w planie  przeznaczona pod zabudowę obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 187/57 o powierzchni 0,9052 ha – 

KW Nr  30239 – bez obciążeń.  

 

Cena wywoławcza - 137.200,-  zł    - wadium  14.000,- zł 

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2008 r. o godzinie 10-tej w Sali nr 10 Urzędu Miasta 

i Gminy w Rydzynie, ul. Rynek nr 1 . 

Wadia na poszczególne nieruchomości należy wpłacać w terminie do dnia 21 maja 2008 r. na 

konto Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie, nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424, lub  w kasie 

Urzędu – pokój nr 1   - w godzinach od 8 – 15-tej. 

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika w przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet 

należności za nieruchomość, jednak uchylenie się od podpisania aktu notarialnego spowoduje 

przepadek wadium. 

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników należy odebrać (względnie zostanie 

przekazane na konto ) w ciągu 3 dni po przetargu. 


