
Protokół z przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego 
nieograniczonego 

 
I. W dniu 26.03.2014r. 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:  
4 o pow. 0,2605 ha,  5 o pow. 0,1386 ha,  6 o pow. 0,1319ha,  7 o pow. 0,0856 ha,  
8 o pow. 0,1144 ha,  9 o pow. 0,0748 ha,  11 o pow. 0,1261 ha, 12 o pow. 0,1622ha, 
13 o pow. 0,1973 ha,  14 o pow. 0,1207ha, 15 o pow. 0,1044ha,                              
16  o pow. 0,1161ha,   17 o pow. 0,1200ha,  18 o pow. 0,1130 ha,  19 o pow. 0,1015 
ha,  21 o pow. 0,1206 ha,  22 o pow. 0,1138 ha,  23 o pow. 0,1080 ha,  24 o pow. 
0,1143 ha,  25 o pow. 0,1180 ha,  26 o pow. 0,1162ha,   27 o pow. 0,1140 ha,        
28 o pow. 0,1902 ha,  29 o pow. 0,1061 ha,  30 o pow. 0,0830 ha,  31 o pow. 0,0843 
ha,  32 o pow. 0,1578 ha,  33 o pow. 0,0997 ha,  34 o pow. 0,0904 ha,  35 o pow. 
0,0644 ha,  36 o pow. 0,0709 ha,  37 o pow. 0,1096 ha,  38 o pow. 0,1735 ha,        
39 o pow. 0,1831 ha,  40 o pow. 0,1900 ha,  41 o pow. 0,1967 ha,  43 o pow. 0,1246 
ha, 44 o pow. 0,1176 ha,  45 o pow. 0,1765 ha,  46 o pow. 0,1421ha,                      
47 o pow. 0,1490 ha,  49 o pow. 0,2011 ha,  51 o pow. 0,1800 ha,  61 o pow. 0,1057 
ha,  62 o pow. 0,0479 ha,  63 o pow. 0,0545 ha,  64 o pow.0,0747 ha,  66 o pow. 
0,2139 ha,  70 opow. 0,2157 ha,  72 o pow.0,1011 ha,  73 o pow. 0,0663 ha,          
74 o pow. 0,1643 ha,  2 o pow. 4,2580 ha,  42 o pow.0,6874 ha,  50 o pow. 0,4302 
ha,  52 o pow. 0,2451 ha,  53 o pow. 0,2883 ha,  54 o pow.0,1939 ha,    56 o pow. 
0,1591 ha,  57 o pow. 0,1170 ha,  59 o pow. 0,1471 ha,  65 o pow.0,2036 ha,          
69 o pow. 0,6598 ha,  95 o pow. 0,1212 ha,  96 o pow. 0,1477 ha,  97 o pow. 0,4146 
ha,  58 o pow. 0,1034 ha, 60 o pow.0,0802 ha, 71 o pow.0,2766 ha,                        
94 o pow. 0,1515 ha, 156 o pow. 0,0819 ha  
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 działkę nr 2 i nr 156 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 
     Na działkę nr 2 o pow. 4,2580 ha ,o wartości ustalonej przez rzeczoznawcę  na kwotę 
42580 zł –nikt nie wpłacił wadium, na działkę  nr 156 o pow. 0,0819 ha o wartości 409 zł, 
wadium wpłaciła 1 osoba, ale zrezygnowała z przetargu na tą działkę.  
 
V. Na nieruchomość  oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Zajezierze- ark.10, 

jako : 
 
 1/   działka nr 4 o pow. 0, 2605 ha - wymagane wadium w kwocie 500,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 



Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 5210,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 5210,00 zł 
, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 4 o pow. 0,2605 ha za kwotę 5260,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
2/   działka nr 5 o pow. 0,1386 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2772,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2772,00 zł 
, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 5 o pow. 0,1386 ha za kwotę 2822,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
3/   działka nr 6 o pow. 0,1319 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2638,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2638,00 zł 
, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 6 o pow. 0,1319 ha za kwotę 2688,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
4/   działka nr 7 o pow. 0,0856 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1712,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1712,00 zł 
, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 7 o pow. 0,0856 ha za kwotę 1762,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
5/   działka nr 8  o pow. 0,1144 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2288,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2288,00 zł, 
minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 8 o pow. 0,1144 ha za kwotę 2338,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 



 
6/   działka nr 9  o pow. 0,0748  ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1496 ,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1496 ,00 
zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 9 o pow. 0,0748  ha za kwotę 1546,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
7/   działka nr 11  o pow. 0,1261 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2522,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
2522 ,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 11 o pow. 0,1261ha za kwotę 2572,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
8/   działka nr 12 o pow. 0,1622 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  3244,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
3244 ,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 12 o pow. 0, 0,1622 ha za kwotę 3294 ,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
9/   działka  nr 13 o pow. 0, 1973 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 3946,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 3946,00 zł, 
minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 13 o pow. 0,1973 ha za kwotę 3996,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
10/   działka nr 38  o pow. 0,1735 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 



było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  3470,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 3470,00 zł 
minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 38 o pow. 0,1735 ha za kwotę 3520,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
11/   działka  nr 39 o pow. 0,1831 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  3662,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 3662,00 zł 
, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 39 o pow. 0,1831 ha za kwotę 3712,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
12/   działka nr 40 o pow. 0,1900 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  3800,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 3800,00 zł 
, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 40 o pow. 0,1900 ha za kwotę 3850,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
13/   działka nr 41  o pow. 0, 1967 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Kołdej Adrian 
zam. Zajezierze, Pan Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 3934,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
3934,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 41 o pow. 0,1967 ha za kwotę 3984,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
14/   działka nr 43  o pow. 0, 1246 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  2492,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
2492,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 43 o pow. 0,1246 ha za kwotę  2542,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 



 
15/   działka nr 44  o pow. 0, 1176 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  2352,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
2352,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 44 o pow. 0,1176 ha za kwotę  2402,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
16/   działka nr 45  o pow. 0, 1765 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  3530,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
3530,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 45 o pow. 0,1765 ha za kwotę  3580,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
17/   działka nr 46  o pow. 0, 1421 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  2842,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
2842,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 46 o pow. 0,1421 ha za kwotę  2892,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
18/   działka nr 47  o pow. 0, 1490 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  2980,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
2980,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 47 o pow. 0,1490 ha za kwotę  3030,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
19/   działka nr 49  o pow. 0, 2011 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo i Pan Józef Guba zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  4022,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 4022,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało 
dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej postąpień nie było).  



Kandydatem na Nabywcę działki nr 49 o pow. 0,2011 ha za kwotę  4072,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
20/   działka nr 51  o pow. 0,1800 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo i Pan Józef Guba zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 3600,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 3600,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało 
dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 51 o pow. 0,1800 ha za kwotę  3650,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
21/   działka nr 61 o pow. 0,1057 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Józef Guba zam. 
Opactwo, Pani Seredyn Dagmara zam. Kozienice, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  2114,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
2114,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Panią Dagmarę 
Seredyn, ostateczne postąpienie w wysokości 3000,00 zł zostało dane przez Pana 
Arkadiusza Guba.  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 61 o pow. 0,1057 ha za kwotę  5114,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
22/   działka nr 62 o pow. 0,0479 ha -   wymagane wadium w kwocie 100,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Józef Guba zam. 
Opactwo, Pani Seredyn Dagmara zam. Kozienice, Pan Guba Arkadiusz  zam. 
Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  958,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
958,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Panią Dagmarę 
Seredyn, ostateczne postąpienie w wysokości 3000,00 zł zostało dane przez Pana 
Arkadiusza Guba.  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 62 o pow. 0,0479 ha za kwotę  3958,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
23/   działka nr 66  o pow. 0,2139 ha -   wymagane wadium w kwocie 500,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo i Pan Józef Guba zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 4278,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 4278,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało 
dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 66 o pow. 0,2139 ha za kwotę  4328,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
24/  działka nr 70  o pow. 0,2157 ha -   wymagane wadium w kwocie 500,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 5 osób –  Pan Guba Arkadiusz  



zam. Opactwo, Pan Józef Guba zam. Opactwo, Pan Zbigniew Kamionka zam. Dęblin, 
Pan Mateusz Kapusta zam. Zajezierze, Pan Jarosław Kapusta zam. Zajezierze.  Zostali 
dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 4314,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 4314,00 zł, minimalne 
postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Zbigniewa Kamionkę, ostateczne 
postąpienie w kwocie 20 500,00 zł zostało dane przez Arkadiusza Guba .  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 70 o pow. 0,2157 ha za kwotę  24 814,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
25/   działka nr 42  o pow. 0, 6874 ha -   wymagane wadium w kwocie 700,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę  6874,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła  
6874,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 70 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 42 o pow. 0,6874 ha za kwotę  6944,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
26/   działka nr 50  o pow. 0,4302 ha -   wymagane wadium w kwocie 500,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo i Pan Józef Guba zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 4302,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 4302,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało 
dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 50 o pow. 0,4302 ha za kwotę  4352,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
27/   działka nr 52  o pow. 0,2451 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo i Pan Józef Guba zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2451,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 2451,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało 
dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 52 o pow. 0,2451 ha za kwotę  2501,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19. 
 
28/   działka nr 53  o pow. 0,2883 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2883,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2883,00 zł 
, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 53 o pow. 0,2883 ha za kwotę  2933,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 



29/   działka nr 54  o pow. 0,1939 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1939,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1939,00 zł 
, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 54 o pow. 0,1939 ha za kwotę  1989,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
30/   działka nr 56  o pow. 0,1591 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1591,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1591,00 zł, 
minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 56 o pow. 0,1591 ha za kwotę  1641,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
31/   działka nr 57  o pow. 0,1170 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo i Pan Józef Guba zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1170,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 1170,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało 
dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 57 o pow. 0,1170 ha za kwotę  1220,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19. 
 
32/   działka nr 95  o pow. 0,1212 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1212,00 złotych. Cena wywoławcza wynosiła 
1212,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza 
Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 95 o pow. 0,1212 ha za kwotę  1262,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
33/   działka nr 96  o pow. 0,1477 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1477,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1477,00 zł, 
minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 96 o pow. 0,1477 ha za kwotę  1527,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 



 
34/   działka nr 58  o pow. 0,1034 ha -   wymagane wadium w kwocie 60,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo i Pan Józef Guba zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 517,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 517,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 20,00 zł zostało 
dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 58 o pow. 0,1034 ha za kwotę  537,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19. 
 
35/   działka nr 60  o pow. 0,0802 ha -   wymagane wadium w kwocie 40,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo i Pani Dagmara Seredyn zam. Kozienice.  Zostali dopuszczeni do 
przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została 
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 
401,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 401,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 20,00 
zł zostało dane przez Panią Dagmarę Seredyn zam. Kozienice, ostateczne postąpienie w 
kwocie 1000,00 zł  zostało dane przez Pana Arkadiusza Guba.  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 60 o pow. 0,0802 ha za kwotę  1401,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19. 
 
36/   działka nr 94  o pow. 0,1515 ha -   wymagane wadium w kwocie 80,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 757,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 757,00 zł, 
minimalne postąpienie w kwocie 20 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 94 o pow. 0,1515 ha za kwotę  777,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
37/ działka nr 59 o pow. 0,1471 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciła 1 osoba –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo.  Został dopuszczony do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1471,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1471,00 zł, 
minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana Arkadiusza Guba.(więcej 
postąpień nie było).  
Kandydatem na Nabywcę działki nr 59 o pow. 0,1471 ha za kwotę  1521,00 zł  został  
Pan Arkadiusz Guba  zam. Opactwo 19 
 
38/   działka nr 64 o pow. 0, 0747 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Guba Arkadiusz 
zam. Opactwo  i  Pan Gugała Artur  zam. Zajezierze.  Zostali dopuszczeni do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1494,00 
zł. Cena wywoławcza wynosiła 1494,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  
dane przez Pana Artura Gugałę.(więcej postąpień nie było).  



Kandydatem na Nabywcę działki nr 64 o pow. 0,0747 ha za kwotę 1544,00 zł  został  
Pan Artur Gugała zam. Zajezierze, ul. Piłsudskiego 11 
 
39/   działka nr 65 o pow. 0,2036 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan Zdyb Janusz 
zam. Kozienice,  Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo  i  Pan Artur Gugała zam. 
Zajezierze. Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie 
było. Wartość nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę 
Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2036,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2036,00 zł  
minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Artura Gugałę, ostateczne 
postąpienie w wysokości 3000,00 zł podał  Pan Artur Gugała. 
Kandydatem na Nabywcę działki nr 65 o pow. 0,2036 ha za kwotę 5036,00 zł  został   
Pan Artur Gugała  zam. Zajezierze, ul. Piłsudskiego 11 
 

40/  działka nr 69  o pow. 0,6598 ha -   wymagane wadium w kwocie 700,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 5 osób –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo, Pan Józef Guba zam. Opactwo, Pan Zbigniew Kamionka zam. Dęblin, Pan 
Mateusz Kapusta zam. Zajezierze, Pan Jarosław Kapusta zam. Zajezierze.  Mateusz 
Kapusta nie zgłosił się na przetarg, pozostali uczestnicy zostali dopuszczeni do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 6598,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 6598,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 100 zł zostało dane 
przez Pana  Arkadiusza  Gubę, ostateczne postąpienie w kwocie 14 000,00 zł zostało dane 
przez Pana Zbigniewa  Kamionkę .  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 69 o pow. 0,6598 ha za kwotę  20 598,00 zł  
został  Pan Zbigniew Kamionka  zam. Dęblin ul. Bajana 9 
 

41/  działka nr 71  o pow. 0,2766 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 5 osób –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo, Pan Józef Guba zam. Opactwo, Pan Zbigniew Kamionka zam. Dęblin, Pan 
Mateusz Kapusta zam. Zajezierze, Pan Jarosław Kapusta zam. Zajezierze.  Pan Mateusz 
Kapusta nie zgłosił się na przetarg, pozostali uczestnicy zostali dopuszczeni do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1383,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 1383,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane 
przez Pana  Arkadiusza  Gubę, ostateczne postąpienie w kwocie 17 000,00 zł zostało dane 
przez Pana Zbigniewa  Kamionkę .  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 71 o pow. 0,2766 ha za kwotę  18 383,00 zł  
został  Pan Zbigniew Kamionka  zam. Dęblin ul. Bajana 9 

 
42/ działka nr 72  o pow. 0,1011 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 5 osób –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo, Pan Józef Guba zam. Opactwo, Pan Zbigniew Kamionka zam. Dęblin, Pan 
Mateusz Kapusta zam. Zajezierze, Pan Jarosław Kapusta zam. Zajezierze.  Pan Mateusz 
Kapusta nie zgłosił się na przetarg, pozostali uczestnicy zostali dopuszczeni do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2022,00 zł. 
Cena wywoławcza wynosiła 2022,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane 



przez Pana  Jarosława Kapustę, ostateczne postąpienie w kwocie 11 000,00 zł zostało dane 
przez Pana Zbigniewa  Kamionkę .  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 72 o pow. 0,1011 ha za kwotę  13 022,00 zł  
został  Pan Zbigniew Kamionka  zam. Dęblin ul. Bajana 9 
 

43/  działka nr 73  o pow. 0,0663 ha -   wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 5 osób –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo, Pan Józef Guba zam. Opactwo, Pan Zbigniew Kamionka zam. Dęblin, Pan 
Mateusz Kapusta zam. Zajezierze, Pan Jarosław Kapusta zam. Zajezierze.  Pan Mateusz 
Kapusta nie zgłosił się na przetarg pozostali uczestnicy zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1326,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 1326,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez 
Pana  Arkadiusza Gubę, ostateczne postąpienie w kwocie 8 500,00 zł zostało dane przez Pana 
Zbigniewa  Kamionkę .  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 73 o pow. 0,0663 ha za kwotę  9 826,00 zł  
został  Pan Zbigniew Kamionka  zam. Dęblin ul. Bajana 9 
 

44/  działka nr 74  o pow. 0,1643 ha -   wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciło 5 osób –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo, Pan Józef Guba zam. Opactwo, Pan Zbigniew Kamionka zam. Dęblin, Pan 
Mateusz Kapusta zam. Zajezierze, Pan Jarosław Kapusta zam. Zajezierze.  Pan Mateusz 
Kapusta nie zgłosił się na przetarg, pozostali zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 3286,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 3286,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez 
Pana  Arkadiusza Gubę, ostateczne postąpienie w kwocie 14 500,00 zł zostało dane przez 
Pana Zbigniewa  Kamionkę .  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 74 o pow. 0,1643 ha za kwotę  17 786,00 zł  
został  Pan Zbigniew Kamionka  zam. Dęblin ul. Bajana 9 

 
45/  działka  97 o pow. 0,4146 ha - wymagane wadium w kwocie 500,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 4 osoby – Pan  Guba Arkadiusz zam. 
Opactwo,    Pan Kapusta Jarosław  zam. Zajezierze, Pan Krekora Roman zam. Zajezierze, 
Pan Mateusz Kapusta zam. Zajezierze.  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 4146,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 4146,00 zł  minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Jarosława Kapustę, ostateczne postąpienie uzyskane w przetargu w kwocie 500,00 zł 
zostało dane przez Pana Jarosława Kapustę zam. Zajezierze.  

    Kandydatem na Nabywcę działki nr 97 o pow. 0,4146 ha, za cenę 4646,00 zł  został 
Pan Jarosław Kapusta zam. Zajezierze.   
 

46/  działka nr 14 o pow. 0, 1207 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin 
zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2414,00 



złotych. Cena wywoławcza wynosiła 2414,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł 
zostało  dane przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 14 o pow. 0,1207 ha za kwotę 2464,00 zł  został  
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn 10 
 

47/ działka nr 15 o pow. 0,1044 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan Pachnia Marcin 
zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2088,00 
złote. Cena wywoławcza wynosiła 2088,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  
dane przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr15 o pow. 0,1044 ha za kwotę 2138,00 zł  został   
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

48/  działka nr 16 o pow. 0, 1161 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin 
zam. Zbyczyn, Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, 
osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona 
przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2322,00 
złotych. Cena wywoławcza wynosiła 2322,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł 
zostało  dane przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 16 o pow. 0,1161 ha za kwotę 2372,00 zł  został   
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
   

49/ działka nr 17 o pow. 0, 1200 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2400,00 złotych. 
Cena wywoławcza wynosiła 2400,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 17 o pow. 0,1200 ha za kwotę 2450,00 zł  został    
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
   

50/ działka nr 18 o pow. 0, 1130 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2260,00 złotych. 
Cena wywoławcza wynosiła 2260,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 18 o pow. 0,1130 ha za kwotę 2310,00 zł  został    
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

51/ działka nr 19 o pow. 0, 1015 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 



rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2030,00 złotych. 
Cena wywoławcza wynosiła 2030,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 19 o pow. 0,1015 ha za kwotę 2080,00 zł  został    
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

52/ działka nr 21 o pow. 0, 1206 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2412,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 2412,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 21 o pow. 0,1206 ha za kwotę 2462,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

53/ działka nr 22 o pow. 0,1138 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2276,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 2276,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 22 o pow. 0,1138 ha za kwotę 2326,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

54/ działka nr 23 o pow. 0,1080 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn,  
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2160,00 złotych. 
Cena wywoławcza wynosiła 2160,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 23 o pow. 0,1080 ha za kwotę 2210,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

55/ działka nr 24 o pow. 0,1143 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan  Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2286,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 2286,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 24 o pow. 0,1143 ha za kwotę 2336,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

56/ działka nr 25 o pow. 0,1180 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 



niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2360,00 złotych. 
Cena wywoławcza wynosiła 2360,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 25 o pow. 0,1180 ha za kwotę 2410,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

57/ działka nr 26 o pow. 0,1162 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2324,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 2324,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 26 o pow. 0,1162 ha za kwotę 2374,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10. 
 

58/ działka nr 27 o pow. 0,1140 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2280,00 złotych. 
Cena wywoławcza wynosiła 2280,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane 
przez Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 27 o pow. 0,1140 ha za kwotę 2330,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

59/ działka nr 28 o pow. 0,1902 ha - wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 3804,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 3804,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 28 o pow. 0,1902 ha za kwotę 3854,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10 
 

60/ działka nr 30 o pow. 0,0830 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1660,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 1660,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 30 o pow. 0,0830 ha za kwotę 1710,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10. 
 

61/ działka nr 31 o pow. 0,0843 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 



Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1686,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 1686,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 31 o pow. 0,0843 ha za kwotę 1736,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10. 
 

62/ działka nr 33 o pow. 0,0997 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1994,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 1994,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 33 o pow. 0,0997 ha za kwotę 2044,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10. 
 

63/ działka nr 34 o pow. 0,0904 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1808,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 1808,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 34 o pow. 0,0904 ha za kwotę 1858,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10. 
 

64/ działka nr 35 o pow. 0,0644 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1288,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 1288,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 35 o pow. 0,0644 ha za kwotę 1338,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10. 
 

65/ działka nr 36 o pow. 0,0709 ha - wymagane wadium w kwocie 200,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 1418,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 1418,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 36 o pow. 0,0709 ha za kwotę 1468,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10. 
 



66/ działka nr 37 o pow. 0,1096 ha - wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 2 osoby – Pan  Pachnia Marcin zam. Zbyczyn, 
Pan Guba Arkadiusz  zam. Opactwo.  Zostali dopuszczeni do przetargu, osób 
niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została ustalona przez 
rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 2192,00 zł. Cena 
wywoławcza wynosiła 2192,00 zł , minimalne postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez 
Pana Marcina Pachnię.(więcej postąpień nie było).  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 37 o pow. 0,1096 ha za kwotę 2242,00 zł  został 
Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn  10. 
 

67/ działka nr 29  o pow. 0,1061 ha -   wymagane wadium w kwocie 300,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo, Pan Marcin Pachnia zam. Zbyczyn, Pani Dagmara Seredyn.  Zostali 
dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 2122,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2122,00 zł, minimalne 
postąpienie w kwocie 50 zł zostało dane przez Pana  Marcina Pachnię, ostateczne postąpienie 
w kwocie 200,00 zł zostało dane przez Panią Dagmarę Seredyn zam. Kozienice .  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 29 o pow. 0,1061 ha za kwotę  2322,00 zł  
została  Pani Dagmara Seredyn  zam. Kozienice  ul. Żeromskiego 12A m.40 
 

68/ działka nr 63  o pow. 0,0545 ha -   wymagane wadium w kwocie 100,00 zł na 
warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby –  Pan Guba Arkadiusz  
zam. Opactwo, Pan Józef Guba zam. Opactwo, Pani Dagmara Seredyn Zostali dopuszczeni 
do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość nieruchomości została 
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską (upr. nr 2411) na kwotę 
1090,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 1090,00 zł, minimalne postąpienie w kwocie 50 zł 
zostało dane przez Pana  Arkadiusza  Gubę, ostateczne postąpienie w kwocie 5 000,00 zł 
zostało dane przez Panią Dagmarę Seredyn .  

Kandydatem na Nabywcę działki nr 63 o pow. 0,0545 ha za kwotę  6090,00 zł  
została  Pani  Dagmara Seredyn  zam. Kozienice  ul. Żeromskiego 12A m.40 
 

69/ działka nr  32 o pow. 0,1578 ha - wymagane wadium w kwocie 400,00 zł na warunkach 
podanych w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły 3 osoby – Pan  Guba Arkadiusz zam. 
Opactwo,    Pan Marcin Pachnia  zam. Zbyczyn, Pan Drachal Włodzimierz zam. Opactwo.  
Zostali dopuszczeni do przetargu, osób niedopuszczonych do przetargu nie było. Wartość 
nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Grażynę Komorowską 
(upr. nr 2411) na kwotę 3156,00 zł. Cena wywoławcza wynosiła 3156,00 zł  minimalne 
postąpienie w kwocie 50 zł zostało  dane przez Pana Włodzimierza Drachala (więcej 
postąpień nie było).  

 Kandydatem na Nabywcę działki nr 32 o pow. 0,1578 ha za kwotę 3206 zł  został Pan 
Włodzimierz Drachal  zam. Dęblin 
   
W wyniku przeprowadzonego przetargu ogółem sprzedano 69 działek o 
pow. 11,1334 ha  za kwotę 279 302 zł  na rzecz 7 nabywców.     
 
 



VI. Wpłacone wadia zostają zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Pozostałą część 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. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych z rejestru ewidencji 
gruntów. Ewentualne wznowienie granicy działek odbywać się będzie 
na koszt Nabywcy. 

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

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

 
Podpis Nabywcy: 
                             .................................................................................. 
 
Zatwierdzam: 


