
Załącznik  nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                 
do Uchwały Nr CCXXXI/979/22 
Zarządu Powiatu Ryckiego                                                                                                                                                                                                   
z dnia 30 czerwca 2022 r. 

WYKAZ

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ryckiego, położonej w Rykach przy ul. Żytniej 22, przeznaczonej do
sprzedaży w drodze  ustnego przetargu nieograniczonego.

Nr działki Opis nieruchomości 
Powierzchnia

w ha.

Cena
nieruchomości

w zł.

Nr
KW

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania

przestrzennego

Działka  nr 
4368/11 
zabudowana 
budynkiem  
biurowo – 
usługowym (typu
komercyjnego)
oraz zespołem 
budynków 
garażowych

Nieruchomość o powierzchni 0,1935 ha, położona w
Rykach  przy  ul.  Żytniej  22,  obręb  0001  –  Ryki,
zabudowana budynkiem biurowo – usługowym (typu
komercyjnego)  o  pow.  użytkowej  328,71  m²
składającym  się  z  dwóch  kondygnacji  naziemnych
wraz  z poddaszem użytkowym oraz  podpiwniczenia
oraz  wolnostojącym  budynkiem  parterowym
– zespołem garaży o pow. użytkowej 186,61 m².

Nieruchomość  jest  ogrodzona,  plac  manewrowo  –
postojowy  częściowo  utwardzony.  Nieruchomość
podłączona  jest  do  infrastruktury  technicznej:
przyłącze energetyczne miejskie (220V i 380V), sieci
wodociągowej,  sieci  kanalizacyjnej,  sieci  CO
z własnego  pieca,  sieci  telekomunikacyjnej
i przeciwpożarowej.  Nieruchomość  posiada
bezpośredni do drogi publicznej (ul. Żytnia).

Budynek  biurowo  –  usługowy (typu  komercyjnego)
jest  budynkiem  zbudowany  metodą  tradycyjną,
fundamenty żelbetonowe,  ściany zewnętrzne z cegły
pełnej,  ściany  wewnętrzne  nośne  z  cegły  pełnej,
ściany  działowe  z  cegły  dziurawki.  Na  poddaszu
ściany  kolankowe z  płyt  G-K na  rucie  metalowym.
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98 MNU – teren przeznaczony pod 
zabudowę mieszkaniową o niskiej 
intensywności oraz usługi publiczne 
i komercyjne. 



Stropy  żelbetonowe,  konstrukcja  dachu
czterospadowa  z lukarnami. Pokrycie dachu blacha.
Kominy  z  cegły  pełnej.  Budynek  wyposażony
w instalacje  sanitarną  i  kanalizacyjną,  kanalizacji
deszczowej,  zimnej  wody,  instalacji  CO  i  ciepłej
wody  z  własnej  kotłowni,  elektryczną,  odgromową
i p.poż.  Wentylacja  mechaniczna.  Budynek
przystosowany  dla  osób  niepełnosprawnych  poprzez
wjazd  pochylnie,  wejścia  do  budynku,  wewnątrz
budynku  sanitariat  i  winda.  Budynek  wymaga
wykonania  remontów  i  bieżących  napraw.
Uszkodzony kocioł grzewczy i instalacja CO. 

Budynek zespołu garaży jest budynkiem murowanym
metoda  tradycyjną  z  bloczków  z  betonu
komórkowego,  dach  jednospadowy  kryty
stropodachem opartym na belkach stalowych. Wrota
i drzwi stalowe. Część pomieszczeń zaadaptowana na
pomieszczenia  socjalno  –  administracyjne.  Budynek
do kapitalnego remontu. 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2, 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2021 r., poz.
1899 ze  zm.  )  i  uchwały  Zarządu Powiatu  Ryckiego Nr  CCXXXI/979/22  z  dnia  30  czerwca  2022 r.  w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  –
zabudowanej budynkiem biurowo – usługowym oraz zespołem budynków garażowych, położonej w Rykach przy ul. Żytniej 22, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Niniejszy wykaz zgodnie z art.  35 ust.  1 ww. ustawy wywiesza się na okres 21 dni na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Rykach oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń w gminach Powiatu Ryckiego, a także zamieszcza się na stronach internetowych Powiatu Ryckiego od dnia
6  lipca  2022  r.  Ponadto  informację  o wywieszeniu  tego  wykazu  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  przez  ogłoszenie  w  prasie  lokalnej  o  zasięgu
obejmującym co najmniej powiat rycki. Termin do złożenia wniosku dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy ustala się na okres 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W wyżej wskazanym terminie można zgłaszać w formie pisemnej chęć nabycia przedmiotowej nieruchomości.
O terminie i warunkach przetargu poinformujemy oddzielnym pismem.
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Rykach  –  Wydział  Rozwoju  i  Zarządzania  Mieniem Powiatu  przy  ul.
Wyczółkowskiego 10A, pokój nr 213, tel. 886-74-72
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu w Rykach mgr Aneta Ochal.


