
                                                    Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim 

 
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28, tel.  58 300 48 41, fax 58 300 48 43, www.kowr.gov.pl 

 

 
ogłasza: 

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Ryjewo, powiat 
kwidzyński, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jałowiec jako działka nr 89/2. 
Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,1458 ha. 
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 62 800 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r  godz. 800 
Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przetargu zawiera ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. 
opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Ryjewo, powiat 
kwidzyński, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jałowiec jako działka nr 89/3. 
Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,5183 ha. 
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 83 000 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r  godz. 830 
Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przetargu zawiera ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. 
opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Kwidzyn, powiat 
kwidzyński, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Licze jako działka nr 445/22. 
Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1685 ha. 
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 6 500 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r  godz. 900 
Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przetargu zawiera ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. 
opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Sadlinki, powiat 
kwidzyński, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Białki jako działka nr 128/2. 
Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1000 ha. 
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 7 700 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r  godz. 930 
Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przetargu zawiera ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. 
opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Kwidzyn, powiat 
kwidzyński, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dubiel jako działka nr 136/6. 
Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5841 ha. 
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 51 600 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r  godz. 1000 
Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przetargu zawiera ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. 
opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
6. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Kwidzyn, powiat 
kwidzyński, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Dubiel jako działki nr 134/12, 
134/14. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2548 ha. 
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 43 600 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r  godz. 1030 
Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przetargu zawiera ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. 
opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
7. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Kwidzyn, powiat 
kwidzyński, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamionka jako działka nr 146/24. 
Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,9543 ha. 
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 257 600 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r  godz. 1100 
Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przetargu zawiera ogłoszenie z dnia 17.06.2019 r. 
opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
8. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Ryjewo, powiat 
kwidzyński, woj. pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Straszewo jako działka nr 3/2. 
Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0214 ha. 
Cena wywoławcza brutto nieruchomości wynosi – 108 180 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2019 r  godz. 1330 
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Szczegółowy opis nieruchomości oraz warunki przetargu zawiera ogłoszenie z dnia 30.05.2019 r. 
opublikowane w miejscach zwyczajowo przyjętych. 
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