
Protokół z przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego 
nieograniczonego 

 
I. W dniu 28.03.2014r. od godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w 

Sieciechowie przy ul.11-go Listopada 2 odbył się I publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Sieciechów. 

II. Przetarg przeprowadziła komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 
Sieciechów  Nr   9/2014   z dnia 25.02.2014 roku w osobach: 
Zofia Grzebalska – przewodnicząca komisji 
Elżbieta Mucha    – członek komisji 
Zbigniew Hołda – członek komisji 

III. Przedmiotem przetargu była nieruchomość rolna położona  w obrębie Zajezierze,   
oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki:  

101 o pow. 0,1216 ha, 103 o pow. 0,2536 ha, 105 o pow. 0,0260ha, 109 o pow. 0,3342 
ha,112 o pow. 0,0558ha, 113 o pow. 0,0804ha, 116 o pow. 0,1213ha, 117 o pow. 
1,0088ha, 118 o pow. 0,0776ha, 119 o pow. 0,1397ha, 120 o pow. 0,1427ha, 121 o pow. 
0,0926ha, 124 o pow. 0,2615ha, 125 o pow. 0,2223ha, 126 o pow. 0,1811 ha, 127 o pow. 
0,1544 ha, 129 o pow. 0,0777ha, 130 o pow. 0,0662ha, 132 o pow. 0,1001ha, 133 o pow. 
0,1218 ha, 134 o pow. 0,1235ha, 154 o pow. 0,1486 ha, 107 o pow. 0,2066ha, 135 o pow. 
1,5032 ha, 136 o pow. 0,2474 ha, 137 o pow. 0,8586 ha, 138 o pow. 0,4882 ha, 139 o 
pow. 0,3871ha, 140 o pow. 0,6584ha, 141 o pow. 0,2877 ha, 142 o pow. 0,2734ha, 143 o 
pow. 0,5288 ha, 144 o pow. 0,4896ha, 145 o pow. 0,4749 ha, 147 o pow. 0,3647 ha, 148 
o pow. 0,3647 ha, 149 o pow. 0,2905ha, 150 o pow. 0,3272ha, 151 o pow. 0,0586ha, 152 
o pow. 0,1093ha.  

Prawo własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Sieciechów zapisane 
             jest w księdze wieczystej KW RA1K/00048668/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy  
            w Kozienicach . 

 
IV. Na działki oznaczone w ew. gruntów nr 101, 103, 105, 109, 112, 113, 116, 117, 121, 

107, 135, 136, 149 , 151,  nikt nie wpłacił   wymaganego wadium na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu – przetarg na te działki zakończył się wynikiem 
negatywnym. 

 
V. Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10 ; 
1/   działka 118 o pow. 0, 0776 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan Leszek Kurpiel zam. 
Nagórnik został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. 
Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1164,00 złote. Cena wywoławcza wynosiła 1164,00 zł 
, minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez Leszka Kurpiela (więcej 
postąpienie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 118 o pow. 0,0776 ha za kwotę 1214,00 zł  
został ustalony Pan Leszek Kurpiel  zam. Nagórnik 

2/   działka 132 o pow. 0,1001 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 2 osoby – Pan Leszek Kurpiel zam. Nagórnik i 
Pan Tadeusz Rusek zam. Nagórnik,  zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1501,00 złotych. 



Cena wywoławcza wynosiła 1501,00 zł , minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez uczestników przetargu, ostateczne postąpienie w kwocie 200 zł zostało dane przez Pana 
Leszka Kurpiela.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 132 o pow. 0,1001 ha za kwotę 1701,00 zł  
został ustalony Pan Leszek Kurpiel  zam. Nagórnik 

3/   działka 133 o pow. 0, 1218 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan Leszek Kurpiel zam. 
Nagórnik został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. 
Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1827,00 złote. Cena wywoławcza wynosiła 1827,00 zł  
minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez Leszka Kurpiela.(więcej 
postąpienie było)  
       Kandydatem na Nabywcę działki nr 133 o pow. 0,1218 ha za kwotę 1877,00 zł  został 
ustalony Pan Leszek Kurpiel  zam. Nagórnik 
4/   działka 134 o pow. 0, 1235 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan Leszek Kurpiel zam. 
Nagórnik został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. 
Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1852,00 złote. Cena wywoławcza wynosiła 1852,00 zł  
minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez Leszka Kurpiela(więcej 
postąpienie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 134 o pow. 0,1235 ha za kwotę 1902,00 zł  
został ustalony Pan Leszek Kurpiel  zam. Nagórnik 

5/   działka 148 o pow. 0, 3647 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan Leszek Kurpiel zam. 
Nagórnik został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. 
Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1823,00 złote. Cena wywoławcza wynosiła 1823,00 zł 
minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez uczestnika przetargu.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 148 o pow. 0,3647 ha za kwotę 1873,00 zł  
został ustalony Pan Leszek Kurpiel  zam. Nagórnik 

6/   działka 154 o pow. 0,1486 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 2 osoby – Pan Leszek Kurpiel zam. Nagórnik  
i  Pan Michał Majdak  zam. Nagórnik,  zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2229,00 złotych. 
Cena wywoławcza wynosiła 2229,00 zł , minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało dane 
przez Pana Leszka Kurpiela. (więcej postąpień nie było). 

Kandydatem na Nabywcę działki nr 154 o pow. 0,1486 ha za kwotę 2279,00 zł  
został ustalony Pan Leszek Kurpiel  zam. Nagórnik 

7/   działka 126 o pow. 0, 1811 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan Marek Drążyk zam. 
Nagórnik został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. 
Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2716,00 złote. Cena wywoławcza wynosiła 2716,00 zł  
minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez uczestnika przetargu.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 126 o pow. 0,1811 ha za kwotę 2766,00 zł  został 
ustalony Pan Marek Drążyk  zam. Nagórnik 



8/   działka 140 o pow. 0,6584 ha - wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba – Pan Marek Drążyk zam. Nagórnik,  
został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 3292,00 złote. Cena wywoławcza wynosiła 3292,00 zł minimalne 
postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez uczestnika przetargu.  
     Kandydatem    na Nabywcę działki nr 140 o pow. 0,6584 ha za kwotę 3342,00 zł  został     
     ustalony Pan Marek Drążyk  zam. Nagórnik 
9/   działka 141 o pow. 0, 2877 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan Marek Drążyk zam. 
Nagórnik został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. 
Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1438,00 złote. Cena wywoławcza wynosiła 1438,00 zł 
minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez uczestnika przetargu.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 141 o pow. 0,2877 ha za kwotę 1488,00 zł  został 
ustalony Pan Marek Drążyk  zam. Nagórnik 

10/ Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  145 o pow. 0, 4749 ha - wymagane wadium w kwocie 
300,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pani  
Mirosława Anna Filipek c. Jana i Aliny zam. Dęblin,  została dopuszczona do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2374,00 
złote. Cena wywoławcza wynosiła  2374,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  
dane przez  Panią Mirosławę Annę Filipek.  

   Pani Mirosława Anna Filipek   w wyniku przetargu została  ustalona na  nabywcę  
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się działki nr 145 o 
pow. 0,4749 ha, za cenę 2424,00 zł  (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery 
złote). 
11/ Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  143 o pow. 0, 5288ha - wymagane wadium w kwocie 
300,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pani  
Mariola Kopeć-Baczkowska  zam. Nagórnik,  została dopuszczona do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2644,00 złote. 
Cena wywoławcza wynosiła  2644,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez  Panią Mariolę Kopeć-Baczkowską.(więcej postąpień nie było)  

   Pani Mariola Kopeć-Baczkowska w wyniku przetargu została ustalona na  nabywcę  
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się działki nr 143 o 
pow. 0,5288 ha, za cenę 2694,00 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery 
złote). 
12/  działka 119 o pow. 0,1397 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba – Pan Kozuń Andrzej  zam. Nagórnik,  
został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 2095,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2095,00 zł  minimalne 
postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Andrzeja Kozunia.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 119 o pow. 0,1397 ha za kwotę 2145,00 zł  został 
ustalony Pan  Andrzej Kozuń  zam. Nagórnik 



13/ działka 120 o pow. 0,1427 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba – Pan Kozuń Andrzej  zam. Nagórnik,  
został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 2140,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2140,00 zł  minimalne 
postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Andrzeja Kozunia.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 120 o pow. 0,1427 ha za kwotę 2190,00 zł  został 
ustalony Pan  Andrzej Kozuń  zam. Nagórnik 

14/ działka 121 o pow. 0,0926 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba – Pan Kozuń Andrzej  zam. Nagórnik,  
został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 1389,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1389,00 zł  minimalne 
postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Andrzeja Kozunia.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 121 o pow. 0,0926 ha za kwotę 1439,00 zł  został 
ustalony Pan  Andrzej Kozuń  zam. Nagórnik 

15/   działka 127 o pow. 0,1544 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan Kozuń Andrzej  zam. Nagórnik,  
Pan Michał Majdak zam. Nagórnik, zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych 
do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę 
majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2316,00 zł. Cena wywoławcza 
wynosiła 2316,00 zł  minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana 
Andrzeja Kozunia (więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 127 o pow. 0,1544 ha za kwotę 2366,00 zł  został 
ustalony Pan  Andrzej Kozuń  zam. Nagórnik 

16/   działka 149 o pow. 0,2905 ha - wymagane wadium w kwocie 100,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba – Pan Kozuń Andrzej  zam. Nagórnik,  
został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 1452,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1452,00 zł  minimalne 
postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Andrzeja Kozunia.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 149 o pow. 0,2905 ha za kwotę 1502,00 zł  został 
ustalony Pan  Andrzej Kozuń  zam. Nagórnik 

17/ Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  142 o pow. 0, 2734 ha - wymagane wadium w kwocie 
200,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pani  
Ewa Kurlapska zam. Nagórnik 25,  została dopuszczona do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1367,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła  1367,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez  
Panią Ewę Kurlapską .Więcej postąpień nie było.  

   Pani Ewa Stanisława Kurlapska w  wyniku przetargu została ustalona na nabywcę 
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się z działki nr 142 o 
pow. 0,2734 ha, za cenę 1417,00 zł  (słownie: jeden tysiąc  czterysta siedemnaście 
złotych). 

18/   działka 125 o pow. 0,2223 ha - wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Leszek Kurpiel zam. Nagórnik, 
Pan Dariusz Kuciara zam. Puławy, Pan Michał Majdak zam. Nagórnik Wszyscy zostali 
dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 



nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 3334,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 3334,00 zł  minimalne 
postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Dariusza Kuciarę. Ostateczne 
postąpienie w kwocie 100,00 zł zostało dane przez Pana Michała Majdaka 

Kandydatem na Nabywcę działki nr 125 o pow. 0,0,2223 ha za kwotę 3434,00 zł  został 
ustalony Pan  Michał Majdak  zam. Nagórnik 

19/   działka 137 o pow. 0,8586 ha - wymagane wadium w kwocie 500,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba – Pan Michał Majdak zam. Nagórnik,  
został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 4293,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 4293,00 zł  minimalne 
postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez  Michała Majdaka .- więcej postąpień nie 
było.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 137 o pow. 0,8586 ha za kwotę 4343,00 zł  został 
ustalony Pan Michał Majdak  zam. Nagórnik 

20/   działka 129 o pow. 0, 0777 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan Andrzej Winiarski zam. 
Nagórnik został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. 
Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1165,00 złotych. Cena wywoławcza wynosiła 1165,00 
zł , minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez uczestnika przetargu.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 129 o pow. 0,0777 ha za kwotę 1215,00 zł  został 
ustalony Pan Andrzej Winiarski  zam. Nagórnik 

21/   działka 130 o pow. 0,0662 ha - wymagane wadium w kwocie 100,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba – Pan Andrzej Winiarski zam. 
Nagórnik,  został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. 
Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 993,00 złote. Cena wywoławcza wynosiła 993,00 zł , 
minimalne postąpienia w kwocie 50 zł zostało  dane przez uczestnika przetargu.  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 130 o pow. 0,0662 ha za kwotę 1043,00 zł  został 
ustalony Pan Andrzej Winiarski  zam. Nagórnik 

22/Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  150 o pow. 0, 3272 ha - wymagane wadium w kwocie 
200,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan 
Marian Grzebalski zam. Nagórnik,  został dopuszczony do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1636,00 złote. 
Cena wywoławcza wynosiła  1636,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez  Pana  Mariana Waldemara Grzebalskiego .  

   Pan Grzebalski Marian Waldemar w wyniku przetargu został ustalony na nabywcę 
 nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się działki nr 150 o 
pow. 0,3272 ha, za cenę 1686,00 zł  (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt sześć 
złotych) 
23/ Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  138 o pow. 0, 4882 ha - wymagane wadium w kwocie 
300,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan 
Janusz Majdak  zam. Nagórnik,  został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych 
do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę 
majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2441,00 złote. Cena 



wywoławcza wynosiła  2441,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez  
Pana Janusza Majdaka .  

Pan Janusz Majdak w wyniku przetargu został ustalony na  nabywcę  
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się działki nr 138 o 
pow. 0,4882 ha, za cenę 2491,00 zł  (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden 
złotych) 
24/. Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  124 o pow. 0, 2615 ha - wymagane wadium w kwocie 
400,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan  
Dariusz  Kuciara  zam. Puławy  ul. Norwida 32/32,  został dopuszczony do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 3922,00 złote. 
Cena wywoławcza wynosiła 3922,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez  Pana Dariusza Kuciara.  

   Pan Dariusz Kuciara w wyniku przetargu został ustalony jako nabywca  
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się działki nr 124 o 
pow. 0,2615 ha, za cenę 3972,00 zł  (słownie:  trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa 
złote) 
25/. Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  139 o pow. 0, 3871 ha - wymagane wadium w kwocie 
200,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pani  
Grażyna Wiraszka c. Romana i Zofii, zam. Nagórnik, została dopuszczona do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1935,00 
złote. Cena wywoławcza wynosiła  1935,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  
dane przez  Panią Grażynę Wiraszka.  

   Pani Grażyna Wiraszka w wyniku przetargu została ustalona na nabywcę  
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się działki nr 139 o 
pow. 0,3871 ha, za cenę 1985,00 zł  (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt pięć 
złotych).  
26/ Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  147 o pow. 0, 3647 ha - wymagane wadium w kwocie 
200,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pan  
Tadeusz Rusek  zam. Nagórnik,  został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych 
do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę 
majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1823,00 złote. Cena 
wywoławcza wynosiła 1823,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez  
Pana Tadeusza Rusek. (więcej postąpień nie było). 

   Pan Tadeusz Rusek w wyniku przetargu został ustalony jako nabywca  
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się działki nr 147 o 
pow. 0,3647 ha, za cenę 1873,00 zł  (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt  trzy 
złote). 
27/.   Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 
numerem  ewidencyjnym działki  152 o pow. 0, 1093 ha - wymagane wadium w kwocie 
60,00 zł na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła tylko 1 osoba – Pani  
Janina Szafranek  zam. Nagórnik,  została dopuszczony do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 546,00 złote. 
Cena wywoławcza wynosiła  546,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 10 zł zostało  dane 
przez  Panią Janinę Szafranek.  



   Pani Janina Szafranek w wyniku przetargu została ustalona jako nabywca 
nieruchomości rolnej położonej w obrębie Zajezierze składającej się działki nr 152 o 
pow. 0,1093 ha, za cenę 556,00 zł  (słownie:  pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) 
 

W wyniku przeprowadzonego przetargu ogółem sprzedano 27 działek  
o pow. ogólnej 7,0618 ha z  kwotę 57 217 zł na rzecz 14 nabywców.  
 

VI. Wpłacone wadia zostają zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Pozostałą część kwoty ceny nabycia nieruchomości  Nabywcy zobowiązują 
się wpłacić na konto Gminy Sieciechów NBS w Puławach O/Gniewoszów 
F/Sieciechów Nr 26 8736 0006 2007 3712 9671 0001 najpóźniej w 
przeddzień spisania aktu notarialnego(data wpływu na konto Gminy). 

VII. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 21 dni od daty sporządzenia 
niniejszego protokółu do wystąpienia do kancelarii notarialnej z wnioskiem 
o spisanie aktu sprzedaży. 

VIII. Koszty związane ze sporządzeniem notarialnej umowy kupna-sprzedaży  
nieruchomości w całości ponosi jej Nabywca. 

IX. Nie stawienie się Nabywcy w oznaczonym miejscu, dniu i godzinie w 
kancelarii notarialnej lub brak wymaganej wpłaty oznaczać będzie 
odstąpienie Nabywcy od umowy, tym samym ustalenia niniejszego 
protokółu staną się niewiążące, a wpłacone przez kandydata na Nabywcę 
wadium nie podlega zwrotowi. 

X. Protokół sporządziła Zofia Grzebalska. 
 
Podpisy członków komisji przetargowej: 
 

1. Zofia Grzebalska  - .......................................... 
 
2.  Elżbieta Mucha    - .......................................... 
 
3. Zbigniew Hołda    - ........................................... 

 


