
Gniew, dnia 2017-02-23 
 
 

Wyciąg 
 z ogłoszenia  z dnia  23 lutego 2017r.  w sprawie przetargu. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że  dnia 10  kwietnia 2017r.  (poniedziałek)   o godz. 10ºº 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Plac Grunwaldzki 1 ( pokój 109) odbędzie 
się trzeci  i czwarty ustny  nieograniczony przetarg na sprzedaż   nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Gniew.   
 
Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Gniew.  Pierwszy  przetarg został przeprowadzony 08 sierpnia 2016r, drugi w dniu 14 listopada 
2016r. 
miasto Gniew,  ul. Fryderyka Kapinosa  
1. Działka nr 43/1 o pow. 0.0960 ha, arkusz mapy 17, cena wywoławcza  -  55.700,00 zł ( netto) 
2. Działka nr 43/2 o pow. 0.1023 ha, arkusz mapy 17, cena wywoławcza  -  59.500,00 zł ( netto) 
3. Działka nr 43/5 o pow. 0.1187 ha, arkusz mapy 17, cena wywoławcza  -  68.900,00 zł ( netto) 
 

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tczewie- IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych, Księga Wieczysta nr KW GD1T/00014901/2  
Do wylicytowanej   ceny doliczony zostanie należny podatek VAT (23%) 
 
*   miasto Gniew, ul. Kopczyńskiego, ul. Nowaka  
1. Działka nr 83 o pow. 0.0627 ha, arkusz mapy 5, cena wywoławcza  -  39.000,00 zł ( netto) 
2. Działka nr 81 o pow. 0.0594 ha, arkusz mapy 5, cena wywoławcza  -  37.000,00 zł ( netto) 
3. Działka nr 6/47 o pow. 0.0606 ha, arkusz mapy 5, cena wywoławcza  -  37.600,00 zł ( netto) 
 
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tczewie- IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych, Księga Wieczysta nr KW GD1T/00047956/2 
Do wylicytowanej   ceny doliczony zostanie należny podatek VAT (23%) 
 
Czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Gniew. Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 29 lutego 2016r.,drugi 08 sierpnia 2016r., 
trzeci w dniu 14 listopada 2016r. 
 
* miasto Gniew,  ul. Prymasa Wyszyńskiego 

1. Działka nr  91 o pow. 0.1222 ha, arkusz mapy 5, cena wywoławcza  -  68.000,00 zł  (netto), 
2. Działka nr  92 o pow. 0.1222 ha, arkusz mapy 5, cena wywoławcza  -  68.000,00 zł  (netto), 
3. Działka nr  93  o pow. 0.1221 ha, arkusz mapy 5, cena wywoławcza  - 68.000,00  zł (netto), 
4. Działka nr  94 o pow. 0.1219 ha, arkusz mapy 5, cena wywoławcza  -  68.000,00 zł  (netto), 
5. Działka nr  95 o pow. 0.1626 ha, arkusz mapy 5, cena wywoławcza  -  90.000,00  zł (netto), 
 
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tczewie- IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych, Księga Wieczysta nr KW GD1T/00016801/5. 
Do wylicytowanej   ceny doliczony zostanie należny podatek VAT (23%) 
 
 
 



 
 
Przystępujący   do   przetargu  winni  wnieść   do  dnia   03 kwietnia 2017r.( poniedziałek)  wadium                     

w  gotówce w wysokości 10%  licytowanej ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta 

i Gminy Gniew 

Nr 11 8346 0005 0000 0231 2000 0003 

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie. 

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, 
oraz w zakładce dla inwestorów, nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży, dzierżawy. 
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/

