Kupię/sprzedam nieruchomość

[NIERUCHOMOŚCI] sprzedam
ID: 88 Data: 2018-07-16
Sprzedam działkę rolną w Rytwianach (Rytwiany poręby) powierzchnia 0,86ha. Cena 21 000 zł. Nr
tel. 733476231

ID: 87 Data: 2018-07-05
Sprzedam pole o powierzchni 1,41 ha działka nr 749 w miejscowości Szczeka (kod pocztowy 28-236
Rytwiany) znajdująca się przy drodze powiatowej i będąca w kompleksie zabudowań. Kontakt pod nr
691375141.

ID: 86 Data: 2018-06-29
Sprzedam działkę rolną nr 285/1 o powierzchni 0,30 ha we wsi Sichów Duży.
Cena do uzgodnienia.
Nr kontaktowy: 691681455.

ID: 85 Data: 2018-06-25
Sprzedam działki o nr: 1142/1 i 1142/2 o powierzchni: 50 i 51 ar na terenie Sichowa Dużego.
Tel. 668131091

ID: 84 Data: 2018-06-12
Sprzedam działkę rolną o powierzchni 76 arów we wsi Sichów Mały.
Nr kontaktowy: 693734912.

ID: 83 Data: 2018-04-23
Sprzedam działkę budowlana, rolna, las o łącznej powierzchni 3,17 ha w miejscowości Niedziałki.
Działka budowlana znajduje się przy trasie Połaniec-Staszów, blisko przystanku autobusowego.
Więcej informacji pod nr tel. 602-196-354

ID: 82 Data: 2018-04-23
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni 2,8 ha. Działka mieści się w Kłodzie, na górce,
przy trasie Połaniec-Staszów.
Więcej informacji pod nr tel. 783-113-743

ID: 80 Data: 2018-01-08
Sprzedam działkę o powierzchni 0,1400 hektara położoną w miejscowości Niedziałki, gmina
Rytwiany, powiat staszów,województwo świetokrzyskie. Dla działki prowadzona jest księga
wieczysta. W rejestrze gruntów większą część działki stanowi sad. Działka znajduje się na trasie
Staszów - Połaniec, przy głównej drodze. Jest ogrodzona, posiada 2 wjazdy.Możliwość podłączenia do
gazu. Na działce znajduje się również altanka i pomieszczenie gospodarcze. Cena 42000 zł. Cena do
negocjacji. Załączniki graficzne do pobrania
Tel. 506054858

ID: 79 Data: 2017-12-13
Sprzedam działki budowlane o powierzchniach po 0,17 ha (37 x 46m) i 0,36 ha (43 x 80m) położone
w Rytwianach przy ul.Polnej. Działki posiadają decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. Cena 3500zł/ar do negocjacji.
Nr.działek 228/1 obręb nr.6 -mapę i rzeżbę terenu można zobaczyć www.geoportal.gov.pl, Mapa
1,Mapa 2 pozostałe załaczniki graficzne, mapa
Kontakt tel.795153260 i 730733336 .

ID: 78 Data: 2017-08-20
DO SPRZEDANIA
Działka inwestycyjna, częściowo zabudowana budynkami gospodarczymi z możliwością
wykorzystania pod działalność produkcyjną, usługową, magazynową, rolnicza wraz z gruntami
rolnymi o łącznej powierzchni 5,84 ha (cz. działki 1155/1)
Cena: 700 000zł - Do negocjacji
Atrakcyjna lokalizacja: Nieruchomość znajduje się w miejscowości Sichów Duży gmina Rytwiany,
powiat staszowski. Rytwiany – 7km, Staszów – 8 km, Połaniec – 17km, Mielec – 36 km, Kielce –
65km, Kraków – 100km.
Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego
W skład nieruchomości wchodzą:
I. Plac o powierzchni 1,89 ha częściowo utwardzony, ogrodzony z budynkami gospodarczymi:

1) hala magazynowa o pow. 510 m2
2) hala produkcyjna o pow. 360 m2 (obecnie z linią do produkcji peletów)
3) magazyn o pow. 380 m
4) stodoły , garaże, wiata
5) pomieszczenia socjalne
II. Grunty rolne o pow. ok. 3,95 h
Uzbrojenie działki:
- prąd – własna stacja transformatorowa do 500 kW
- woda
- kanalizacja, gaz – możliwość podpięcia (w drodze przyległej do działki)
Możliwość podzielenia działki pod indywidualne potrzeby nabywcy oraz możliwość wyznaczenia
drogi dojazdowej bezpośrednio od drogi powiatowej.
Kontakt: Zbigniew Górniak tel. 502 577 353, Rafał Górniak tel. 503 148 242

ID: 77 Data: 2017-02-17
Sprzedam bardzo ładnie położona działkę o powierzchni 0,17 ha w centrum Rytwian. Działka
posiada decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena
4500zł/ar do negocjacji. Osobom zainteresowanym prześlę zdjęcia.
Telefon: 501057534.

ID: 76 Data: 2017-01-17
Do sprzedania działki w miejscowości Szczeka: 2090 m2 nr działki 360 oraz działka sąsiadująca 829
m2 nr działki 361. Cena za ar 300 zł. Kontakt email filar120@interia.pl lub tel. 668405679.

ID: 75 Data: 2016-11-02
Sprzedam w miejscowości Rytwiany las o powierzchni 60 arów oraz działkę (61 arów lasu i 25 arów
ziemi). Cena do uzgodnienia.
Tel. 505152481

ID: 74 Data: 2016-10-13
Sprzedam działki o powierzchni: 0,13 ha i 0,15 ha położone w centrum miejscowości Rytwiany. W/w
działki posiadają decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Cena 4500zł/ar do negocjacji.

Telefon: 508 163 005 i 500 082 218

ID: 72 Data: 2016-09-20
Sprzedam działkę budowlaną w Rytwianach o nr 366/1, powierzchnia 56 ar. Istnieje możliwość
podziału na dwie działki po 28ar, ponieważ działka posiada dwie drogi dojazdowe od ul. Długiej i
Piaskowej. Cena do negocjacji. Kontakt 604567106. - mapa1 mapa2

ID: 71 Data: 2016-09-12
Sprzedam dwie działki położone w Rytwianach o nr 95 i 96. W/w działki mają powierzchnię 42,93
ar i 13,22 ar. Cena do negocjacji. Więcej pod nr tel. 517683005.

ID: 69 Data: 2016-06-27
Sprzedam działki o powierzchni: 0,18 ha, 0,28 ha położone w miejscowości Grobla. W/w działki
posiadają aktualną decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Więcej informacji pod nr tel. 695145912. Foto1, Foto2

ID: 67 Data: 2016-06-10
Sprzedam grunty orne w Święcicy - 2,83 ha, dobra kultura gleby, dwie drogi polne dojazdowe. Nr
działki: 1371. Cena do uzgodnienia.
Tel.: 503148242.

ID: 66 Data: 2016-05-18
Sprzedam działkę rolną w Rytwianach przy ul. Artura Radziwiłła.
Działka użytkowana była jako ogródek działkowy. Powierzchnia działki
wynosi 200 metrów kwadratowych. Cena do uzgodnienia. Miła i przyjazna
okolica. Działka sąsiaduje z innymi, ale całość jest ogrodzona. Zapraszam
do obejrzenia zainteresowanych. Tel. : 602114255

ID: 65 Data: 2016-04-18
Sprzedam działkę o powierzchni 0,1400 hektara położoną w miejscowości Niedziałki, gmina
Rytwiany, powiat staszów,województwo świetokrzyskie. Dla działki prowadzona jest księga
wieczysta. W rejestrze gruntów większą część działki stanowi sad. Działka znajduje się na trasie
Staszów - Połaniec, przy głównej drodze. Jest ogrodzona, posiada 2 wjazdy. Na działce znajduje się

również altanka i pomieszczenie gospodarcze. Cena 42000 zł. Cena do negocjacji. Telefon:
506054858
FOTO1 FOTO2 FOTO3

ID: 64 Data: 2016-04-12
Sprzedam działkę rolną zalesioną o powierzchni 27 arów, drzewostan około 16 letni, położona w
Rytwianach ul. Leśna "na tzw. wycinku". Cena do uzgodnienia.
Tel. 609621567

ID: 63 Data: 2016-03-07
Do sprzedania działka rolno - budowlana o powierzchni 52 ary (w tym 20 arów to część budowlana).
Działaka położona jest przy ulicy Polnej w Rytwianach.
Cena do uzgodnienia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt tel.: 600965863

ID: 62 Data: 2016-02-25
Sprzedam działkę budowlaną 1700 m2 (17 arów) w miejscowości Grobla. Na działce woda, gaz,
prąd, światłowód. Działka graniczy bezpośrednio z lokalną drogą. Cena do negocjacji. Tel.
668695851

ID: 61 Data: 2016-01-26
Sprzedam działkę budowlaną z mediami w Rytwianach ul. Kościuszki, nr działki 1107/9 o pow. 24
ar. Przy drodze asfaltowej o wymiarach 35x70.
Cena 4000/ar do negocjacji.
Tel. 604605778, email: dawidrys1@o2.pl

ID: 59 Data: 2015-08-14
Do sprzedania dom (drewniany) o pow. użytkowej około 80 m 2 z działką o pow. 11 arów w
miejscowości Grobla 22, gm. Rytwiany. Cena do uzgodnienia. Tel. kontaktowy: 693734707.

ID: 58 Data: 2015-08-13
SPRZEDAM MIESZKANIE W SICHOWIE DUŻYM. JEST GRUNTOWNIE WYREMONTOWANE.
POKÓJ, KUCHNIA, SPIŻARKA, PIWNICA. PROSZĘ O KONTAKT E-MAILEM: ma1932@wp.pl

ID: 56 Data: 2015-06-16
Sprzedam działkę budowlaną położoną w Rytwianach przy ul. Pałacowej.
pow. 2300 m2, wymiary: 35m x 66m, Cena 36.000,00 zł.
Media: prąd na działce, woda i kanalizacja w ulicy. Na sąsiedniej działce nowy dom. Widok na zespół
Parkowo - Pałacowy Hotelu Rytwiany. Tel.: 534-942-270
FOTO1 FOTO2

ID: 53 Data: 2014-11-12
Sprzedam w pełni uzbrojoną działkę rolno-budowlaną 49 ar (gaz, kanalizacja, słup energetyczny,
prąd, internet, woda) W atrakcyjnym położeniu, przy krajowej 79, na ulicy POŁANIECKIEJ.
Blisko centrum. Idealna pod dom jednorodzinny bądź działalność handlową.
Piękny długi równy teren, suchy, niezalewowy.
Działka w całości posiada 98 arów, jedną jej część oferuję w powyższym ogłoszeniu - działkę można
podzielić na przykład na 49 arów, w zależności od potrzeb kupującego.
Wymiary działki w całości ok. 36 metrów szeroka, 255 metrów długa.
Po podzieleniu na pół (49ar) będzie ok. 18 metrów szeroka i 255 m. długa
Wysoka klasa gruntu.
Z aktualnymi papierami, księgą wieczystą! Pełny wgląd w dokumenty.
Nr działki 1730/2 - mapę, rzeźbę terenu można zobaczyć geoportal.gov.pl
FOTO1, FOTO2, FOTO3
Cena za ar 6000 tys złotych.
TEL. 606371505

ID: 52 Data: 2014-10-03
Sprzedam działkę budowlaną w Rytwianach o powierzchni 16 arów. Działka uzbrojona położona w
pobliżu Urzędu Gminy przy drodze głównej. Cena do uzgodnienia.
TEL. 662643435

ID: 51 Data: 2014-09-16
SPRZEDAM działki w Sichowie Małym i Rytwianach. Cena do uzgodnienia.
TEL. 511 252 883.

ID: 50 Data: 2014-08-07
SPRZEDAM działkę o powierzchni 1,10 ha położoną w Sichowie Małym. Cena do uzgodnienia.
Kontakt tel. 511-252-883.

ID: 48 Data: 2014-03-31
Sprzedam 2 działki rolne 0,96 ha i 0,99 ha w tym działka 6 arów obok drogi asfaltowej (prąd, gaz,
telefon, woda),
0.96-14 tys. (nr działki 647,646/1,669)
0,99-15,5 tys. (nr działki 650,673).
Działki w miejscowości Tuklęcz gm. Rytwiany.
Link do strony GEOPORTAL gdzie można zobaczyć położenie działek
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=961825
Tel do ogłoszenia: 502745112

ID: 46 Data: 2014-03-25
Sprzedam działkę rolną o powierzchni 71 ar, w Niedziałkach za rzeką w stronę Rudy. Atrakcyjna
Cena!
Tel: 602-511-471.

ID: 45 Data: 2014-02-26
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 11,5 ara (24m szer. x 48m dług.), wszystkie media,
bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Położona w cichej, spokojnej i malowniczej okolicy, sąsiaduje
z lasem. Rytwiany, ul. Polna, c. 55 000 zł.
Tel. 783 379 133.

ID: 44 Data: 2014-02-25
Sprzedam dom drewniany na działce 4 ary z budynkiem gospodarczym w Rytwianach ul. Boczna (k.
Staszowa) Więcej informacji pod nr tel. 692-446-730.

ID: 42 Data: 2014-01-23
SPRZEDAM domek drewniany ze stodołą w miejscowości Święcica położony na działce o
powierzchni 0.86 ha. Działka przy drodze, w sąsiedztwie zabudowania. Sprzedam również działki o

powierzchni 0.16ha; 0.73ha; 0,66ha; (0,27ha teren zalesiony) wszystko na terenie Święcicy.
TEL. 606 71 55 80.

ID: 41 Data: 2013-12-11
SPRZEDAM mieszkanie 53 m2 w Rytwianach przy ulicy Artura Radziwiłła nr 1 wraz z garażem i
działką o wielkości 2 ary (warzywniak). Garaż i działka znajdują się w sąsiedztwie bloku.Cena do
uzgodnienia, więcej informacji pod numerem telefonu 698 753 624.

ID: 39 Data: 2013-04-30
SPRZEDAM dom drewniany i budynek gospodarczy w miejscowości Grobla oraz działkę 14 arową.
Kontakt pod nr 158647780

ID: 38 Data: 2013-03-25
SPRZEDAM mieszkanie 52m2 w Rytwianach przy ulicy szkolnej nr 7. Dodatkowo możliwość zakupu
garażu. Cena do negocjacji, więcej informacji pod tel: 607 941 222 lub email:
zkosterski@gambittg.pl

ID: 37 Data: 2013-03-11
SPRZEDAM dom drewniany w miejscowości Sichów Mały położony na działce o powierzchni 16
arów. Cena do negocjacji. Tel. 500618399.

ID: 36 Data: 2013-01-02
SPRZEDAM pole 2,90 ha w miejscowości Święcica gm. Rytwiany w tym 8 arów placówki pod
budowę, w sąsiedztwie zabudowania, prąd, gaz, woda. Tel. 604 360 091.

ID: 35 Data: 2012-12-22
SPRZEDAM działkę budowlaną o powierzchni 15 arów. Rytwiany ul. Kościuszki. Cena 45 000 zł.
Tel. 607 675 213.

ID: 34 Data: 2012-12-06
SPRZEDAM działkę budowlaną 1000 m2, woda, gaz, prąd, w miejscowości Grobla z pieknym

widokiem na stary młyn i las. Tel. 604 183 829.

ID: 33 Data: 2012-11-03
SPRZEDAM działkę budowlaną o powierzchni 19 arów, położoną przy ulicy Kolejowej w
Rytwianach. Działka posiada bezpośredni dojazd z drogi asfaltowej. Nieruchomość posiada aktualną
decyzję warunków zabudowy na domek jednorodzinny. Wszystkie media w pobliżu. Cena 2 tys. zł za
1 ar.
Tel. 15 864 78 48 lub 503 416 979.

ID: 32 Data: 2012-10-16
Sprzedam atrakcyjnie położone działki budowlane 15-18 arów w SICHOWIE DUŻYM (Węgierka) na
powstającym osiedlu domków jednorodzinnych "DWORKI". Wszystkie media (woda, elektr., gaz,
oczyszczalnia scieków, tel., rtv-int.) dostępne. Cena do uzgodnienia. Tel. kont. 502 577 353.

ID: 30 Data: 2012-09-21
SPRZEDAM zadbany dom parterowy o pow. 100 m2 wraz z działką w Rytwianach, 50 arów, cicha
okolica, sąsiedztwo lasu. Cena 360 tys. zł. za całość. Istnieje możliwość wydzielenia mniejszej działki
budowlanej o pow. 20 ar. - cena 4 tys. zł za 1 ar. [foto1, foto2, foto3] Tel. 15 864 78 48 lub 503
416 979.

ID: 28 Data: 2012-05-24
SPRZEDAM działkę budowlaną w Rytwianach ul. Długa-Boczna o powierzchni 35 arów. Cena do
uzgodnienia. Tel. 507810080.

ID: 27 Data: 2012-03-05
SPRZEDAM działki położone w miejscowości Rytwiany:
1 – lokalizacja Mocydle ulica Batalionów Chłopskich, pow. 22 ary
2 – lokalizacja Piaski ulica Słoneczna, pow. 23 ary
3 – ulica Kolejowa, pow. 90 arów.
Cena do uzgodnienia. Tel.: 604956072 lub 667350923

ID: 26 Data: 2011-12-06
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 56 arów w miejscowości Pacanówka. Cena 35 tys. - do
negocjacji. Tel. 015 821 65 08

ID: 25 Data: 2011-08-17
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 38 arów w cichej małej miejscowości. Dojazd asfaltowy.
Media: woda, prąd, gaz, telefon, łącze internetowe. Szerokość działki to 22 dwa metry, nadaje się
pod dużą zabudowę lub mały domek letniskowy. Idealne miejsce dla ludzi, którzy mają dość
miejskiego zgiełku i hałasu. Działka w miejscowości Tuklęcz. Tel. 508975837

ID: 24 Data: 2011-08-17
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 18ar, Media (woda, prąd, telefon, internet). Asfaltowy
dojazd. W cichej miejscowości. W odległości 1km znajduje się łąka z możliwością utworzenia stawów
hodowlanych. Działka w miejscowości Sydzyna. Tel. 508975837

ID: 23 Data: 2011-11-22
Sprzedam działki budowlane w Rytwianach:
1. Nr. dz. 680/2 0,77 ha (Możliwość podziału na dwie)
2. Nr. dz. 680/3 0,22 ha
Cena do uzgodnienia.
Tel. 664950667

ID: 22 Data: 2011-08-12
Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 77 arów, lokalizacja: Rytwiany Cegielnia, możliwość
podpięcia prądu i wody. Cena: 30zł/m2. Tel. 664-950-667

ID: 21 Data: 2011-07-06
Sprzedam dom w Strzegomiu (woj. Świętokrzyskie), 15km od Staszowa. Dom z cegły,
podpiwniczony, wolnostojący z 1965r, 95m kw. - piece kaflowe, podłoga drewniana, okna
wymienione – plastikowe, instalacje do wymiany. Do domu przynależy działka o powierzchni 2,25 ha,
las o powierzchni 0,10 ha oraz zabudowania gospodarcze. Cena do negocjacji. Tel. 602393772.

ID: 17 Data: 2011-04-12
SPRZEDAM działki budowlane w Rytwianach 1150m2, oraz 1600m2. Cena 40 zł m2.
Zainteresowanych proszę o kontakt nr tel. 508 244 252

ID: 16 Data: 2010-02-23
SPRZEDAM atrakcyjne działki budowlane w cichej, ładnej części Rytwian u zbiegu ulic Klasztornej i
Cegielnia, około 300m od lasu. Powierzchnia działek od 10 do 19,8 ar. Działki mają aktualne warunki
zabudowy, są uzbrojone w wodę, prąd i linię telefoniczną, gaz w ulicy Klasztornej, kanalizacja w
gminnych planach budowy. Więcej szczegółów pod numerami: 697-618-793, 661-404-240.

ID: 15 Data: 2011-02-15
SPRZEDAM działkę o powierzchni 27 arów. 17 m szer., ok. 160 m dł., Rytwiany ul. Leśna, cena 35
000 zł. Tel. 721 509 401

ID: 12 Data: 2009-03-25
SPRZEDAM działkę budowlaną o powierzchni 47 arów, lokalizacja: Rytwiany ul. Artura Radziwiła,
cena 90000zł (do negocjacji). Tel.: 660 730 707

[NIERUCHOMOŚCI] kupię
ID: 57 Data: 2015-08-06
Jestem zainteresowana kupnem działki rolnej, lub rolno-budowlanej w województwie świętokrzyskim.
Tel: 880549672 lub mail: m.magdalenakowal@gmail.com

ID: 55 Data: 2015-05-13
Jesteśmy zainteresowani kupnem działki siedliskowej o powierzchni min. 1 hektar w rozsądnej
cenie w Rytwianach i okolicach. Interesuje nas działka położona z dala od zabudowań i od
opryskiwanych pól uprawnych, mile widziany sad, studnia, stare drzewa. Może być to nawet działka
po dawnym siedlisku. Jeśli wiesz, że w innej miejscowości znajduje się taka działka siedliskowa
proszę daj znać.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:
szymczak.ola@gmail.com lub sztudynt@gmail.com
bądź pod numerami telefonów: 531136379 lub 883046625

ID: 49 Data: 2014-05-14
KUPIĘ dom drewniany na terenie gminy Rytwiany, może być do remontu. Cena do 20.000 zł.
Telefon kontaktowy: 721173091.

ID: 19 Data: 2010-02-18
KUPIĘ gospodarstwo rolne lub pole w Rytwianach lub okolicy Tel. 0602-837-420

[NIERUCHOMOŚCI] wynajmę, wydzierżawię, inne
ID: 20 Data: 2018-04-23
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SCH" W RYTWIANACH ul. Szkolna 46 wydzierżawi:
- powierzchnie magazynowe
- powierzchnie biurowe
- utwardzone place składowe
- wagę samochodową
Tel. kontaktowy: 601 231 678

Gmina Rytwiany - www.rytwiany.com.pl

