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Działki pod inwestycje i zabudowę
Przetarg nr 1
Gmina Barczewo zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości
przeznaczonej pod inwestycję.
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.
W ofercie znajduje się nieruchomość inwestycyjna o nr 259/110 o powierzchni 0,6712 ha,
położona w południowej części Barczewa w sąsiedztwie Zakładu Karnego.
Teren oznaczony symbolem A86UP, przeznaczony jest pod zabudowę usługową i/ lub
produkcyjną rozumiane jako funkcja nieuciążliwa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 268.000,00 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 15.06.2020 r.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod linkiem:
https://barczewo.bip.net.pl/?a=8984
Szczegółowych informacji o nieruchomości udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr telefonu 89 514-83-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą
elektroniczną: marcins@barczewo.pl i teresa.wrobel@barczewo.pl

Działki pod inwestycje i zabudowę

Przetarg nr 2
Gmina Barczewo zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości
przeznaczonej pod inwestycję.
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie.
W ofercie znajduje się nieruchomość o nr 50/45 o powierzchni 0,3293 ha, położona w
Barczewie
w sąsiedztwie drogi krajowej DK16 oraz drogi wojewódzkiej Barczewo – Jeziorany.
Teren oznaczony symbolem C22UP, przeznaczony jest pod zabudowę usługową i/ lub
produkcyjną rozumianą jako funkcja nieuciążliwa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 164.650,00 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 15.06.2020 r.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod linkiem:
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https://barczewo.bip.net.pl/?a=8986
Szczegółowych informacji o nieruchomości udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr telefonu 89 514-83-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą
elektroniczną: marcins@barczewo.pl i teresa.wrobel@barczewo.pl

Przetarg nr 3
Gmina Barczewo zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości
przeznaczonej pod zabudowę garażową.
Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie
Działka o nr 428 o powierzchni 0,0024 ha, położona w Barczewie w sąsiedztwie ulic Kajki.
Cena wywoławcza: 6.237,50 zł
Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod linkiem:
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https://barczewo.bip.net.pl/?a=8989
Działkę o nr 427 o powierzchni 0,0024 ha, położoną w Barczewie w sąsiedztwie ulic Kajki.
Cena wywoławcza: 6.237,50 zł
Ogłoszenia o przetargach znajdują się pod linkami:
https://barczewo.bip.net.pl/?a=8988
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 15.06.2020 r.
Szczegółowych informacji o nieruchomości udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr telefonu 89 514-83-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą
elektroniczną: marcins@barczewo.pl i teresa.wrobel@barczewo.pl

