
Gniew, dnia 2015-10-21

Wyciąg

z ogłoszenia z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przetargu.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gniew  informuje,  że  dnia  7  grudnia  (poniedziałek)  2015r. 
o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Plac Grunwaldzki 1 
(pokój 109) odbędzie się pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Gniew. 

* obręb Piaseczno

Działka nr 38 o pow. 0.3000 ha, k.m 2, cena wywoławcza 60.000,00 zł ( netto).

Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie należny podatek VAT.

Dla przedmiotowej  nieruchomości  prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW GD1T/00030151/7

* obręb Tymawa

Działka nr  131/2 o pow. 0.2700 ha, k.m 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym (budynek 
do rozbiórki) cena wywoławcza 15.000,00 zł ( netto).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.

Dla przedmiotowej  nieruchomości  prowadzona jest  przez Sąd Rejonowy w Tczewie – IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW GD1T/00017386/6.

* Gniew, ul. Sidorowicz 11

1. Lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 61,30m2 oraz pomieszczenie przynależne 
piwnica o pow. 9,10 m2 wraz z udziałem 99/1000 w części wspólnej budynku, oraz działki 
nr 1/43 o pow. 0,1148 ha, k.m. 4, miasto Gniew - cena wywoławcza 249.000,00 zł (netto). 

2. Lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 60,90m2 oraz pomieszczenie przynależne 
piwnica o pow. 7,80 m2 wraz z udziałem 97/1000 w części wspólnej budynku oraz działki 
nr 1/43 o pow. 0,1148 ha, k.m. 4, miasto Gniew - cena wywoławcza 247.000,00 zł (netto). 

3. Lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni użytkowej 35,30m2 oraz pomieszczenie przynależne 
piwnica o pow. 6,80 m2 wraz z udziałem 59/1000 w części wspólnej budynku oraz działki 
nr 1/43 o pow. 0,1148 ha, k.m. 4, miasto Gniew - cena wywoławcza 144.000,00 zł (netto). 

4. Lokal mieszkalny nr 6, o powierzchni użytkowej 60,90m2 oraz pomieszczenie przynależne 
piwnica o pow. 10.00 m2 wraz z udziałem 100/1000 w części wspólnej budynku oraz działki 
nr 1/43 o pow. 0,1148 ha, k.m. 4, miasto Gniew - cena wywoławcza 247.000,00 zł (netto). 



5. Lokal mieszkalny nr 7, o powierzchni użytkowej 60,70m2 oraz pomieszczenie przynależne 
piwnica o pow. 9,10 m2 wraz z udziałem 99/1000 w części wspólnej budynku oraz działki 
nr 1/43 o pow. 0,1148 ha, k.m. 4, miasto Gniew - cena wywoławcza 240.000,00 zł (netto). 

6. Lokal mieszkalny nr 9, o powierzchni użytkowej 60,80m2 oraz pomieszczenie przynależne 
piwnica o pow. 8,10 m2 wraz z udziałem 97/1000 w części wspólnej budynku oraz działki 
nr 1/43 o pow. 0,1148 ha, k.m. 4, miasto Gniew - cena wywoławcza 240.000,00 zł (netto). 

7.  Lokal  mieszkalny  nr  12,  o powierzchni  użytkowej  51,80m2 oraz  pomieszczenie 
przynależne piwnica o pow. 7,50 m2 wraz z udziałem 84/1000 w części wspólnej budynku 
oraz działki nr 1/43 o pow. 0,1148 ha, k.m. 4, miasto Gniew - cena wywoławcza 205.000,00 
zł (netto). 

Do  wylicytowanej  ceny  każdej  nieruchomości  lokalowej  objętej  niniejszym  przetargiem 
doliczony zostanie należny podatek VAT.

Przedmiotowe lokale mieszkalne znajdują się w budynku mieszkalnym 12- rodzinnym.

Dla działki nr 1/43 o pow. 0.1148 ha, k.m 4, miasto Gniew, Sąd Rejonowy w Tczewie – IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1T/00047956/2.

Przystępujący  do  przetargu  winni  wpłacić  wadium  w  pieniądzu  w  wysokości  10  % 
licytowanej  ceny  wywoławczej  nieruchomości  gruntowej  lub  lokalowej  na  konto  Urzędu 
Miasta i Gminy Gniew 

Nr 11 8346 0005 0000 0231 2000 0003

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie do dnia 30 listopada 2015r. (poniedziałek 
- włącznie). 

Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki lub nr lokalu.

Lokale mieszkalne można oglądać w dniu 25 listopada 2015r. ( środa) w godz. od 1500 – 
1700.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu (zewnętrzna 
i wewnętrzna),  tablicy  ogłoszeń  danej  miejscowości  oraz  opublikowane  na  stronie 
internetowej www.gniew.pl i w Biuletynie Informacji Publicznych zakładka ogłoszenia obrót 
nieruchomościami.

Szczegółowych  informacji  dot.  przetargu  można  zasięgnąć  w  siedzibie  Urzędu  Miasta 
i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 – Referat Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój nr 204 i nr 205, lub tel. (58) 580 79 51, 530 79 69

http://www.gniew.pl/
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