
Świlcza, 2010-10-20 

RGM.72241/7/10 

Informacja 

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Świlcza 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Świlcza. 

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 18 października 2010 r.  

w Urzędzie Gminy w Świlczy 

Przedmiot przetargu: 

 

Nr 

działki 

Nr  

Księgi 

Wieczystej 

Powierzchnia 

ha 
Opis nieruchomości 

Cena  

wywoławcza Uwagi 

 

3606/5 

 

RZ1Z/ 

00073533/3 0,1023 

 

 

Wyceniane nieruchomości położone są w środkowo – 

północnej  

 

 

części wsi Bratkowice 

 

 

 gm. Świlcza, nad potokiem Osina.  

 

 

41 700,00 zł 

 

(słowni: czterdzieści jeden 

tysięcy siedemset) 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

 

3606/7 

 

 

RZ1Z/00073

533/3 

 

0,1153  

 

47 500,00 zł 

(słownie: czterdzieści 

siedem pięćset 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

3606/9 

 

RZ1Z/00073

533/3 

0,1190  

 

49 600,00 zł 

(słownie: czterdzieści 

dziewięć tysięcy sześćset) 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 



3606/10 
RZ1Z/00073

533/3 
0,1202 

Działki położone są  

 

 

w jednym kompleksie w terenie 

 

 

 płaskim, w części podmokłym zadrzewionym i 

zakrzewionym.  

 

 

 

Kształt działek regularny 

 

 zbliżony do prostokąta.  

 

 

Działki nieuzbrojone z możliwością podłączenia,  

 

gdyż przez nie od strony północnej przebiega sieć 

średniego napięcia  

 

oraz sieć gazowa  (działka 3606/5). 

 

 

Aktualnie dojazd do poszczególnych działek utrudniony  

 

(bezpośredni dojazd przewidziano działką nr 3606/19  

 

od działki utwardzonej asfaltobetonem oznaczonej nr 

50 100,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy sto) 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

3606/11 
RZ1Z/00073

533/3 
0,1210 

53 400,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt trzy 

tysiące czterysta) 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

3606/12 
RZ1Z/00073

533/3 
0,1298 

53 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt trzy 

tysiące) 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

3606/14 
RZ1Z/00073

533/3 
0,1371 

55 900,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt pięć 

tysięcy dziewięćset) 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

 

3606/15 

 

RZ1Z/00073

533/3 

 

0,1351 

56 300,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt sześć 

tysięcy trzysta) 

 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

3606/16 
RZ1Z/00073

533/3 
0,1366 

56 900,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt sześć 

tysięcy dziewięćset) 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 



3606/17 
RZ1Z/00073

533/3 
0,1297 

1125/3). 

 

Aktualnie działki posiadają decyzje o warunkach 

zabudowy  

 

dla inwestycji pod nazwą  

„budynek mieszkalny jednorodzinny”. 

54 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt cztery 

tysiące 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

3606/18 
RZ1Z/00073

533/3 
0,1210 

50 400,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy czterysta) 

Wobec faktu, iż nie 

odnotowano wpłaty 

wadium na przetarg, 

stwierdza się, iż 

zakończył się on 

wynikiem negatywnym 

 

 

                Wójt Gminy Świlcza 

                                                                                                                                                                                   ( - ) Wojciech Wdowik 


