
Dzikowiec, 15.10.2020r. 

  

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola 

 

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy 

Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, 

oznaczonej numerem działki: 2828/155 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy 

Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1. 

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 

1.p. Katarzyna Grądzka 

Osób niedopuszczonych nie było 

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto: 

- działki nr 2828/155 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23% 

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto ) 

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: 

1. p.  Katarzyna Grądzka - działka nr 2828/155  o pow. 0,1250 ha,   

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 860,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 

23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100 – brutto ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzikowiec, 15.10.2020r. 

  

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola 

 

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy 

Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, 

oznaczonej numerem działki: 2828/153 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy 

Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1. 

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 

1.p. Marek Wojciech Wyka 

Osób niedopuszczonych nie było 

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto: 

- działki nr 2828/153 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23% 

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto ) 

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: 

1. p. Marek Wojciech Wyka - działka nr 2828/153  o pow. 0,1250 ha,   

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 860,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 

23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100 – brutto ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzikowiec, 15.10.2020r. 

  

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola 

 

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy 

Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, 

oznaczonej numerem działki: 2828/152 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy 

Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1. 

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 

1.p. Katarzyna i Mateusz Jakubowski 

Osób niedopuszczonych nie było 

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto: 

- działki nr 2828/152 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23% 

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto ) 

 

Osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości: 

1. p. Katarzyna i Mateusz Jakubowski - działka nr 2828/152  o pow. 0,1250 ha,   

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 910,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 

23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 00/100 – brutto ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzikowiec, 15.10.2020r. 

  

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola 

 

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy 

Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, 

oznaczonej numerem działki: 2828/151 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy 

Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1. 

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 

1.p. Magdalena Gajda 

Osób niedopuszczonych nie było 

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto: 

- działki nr 2828/151 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23% 

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto ) 

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: 

1. p. Magdalena Gajda - działka nr 2828/151  o pow. 0,1250 ha,   

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 900,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 

23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 – brutto ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzikowiec, 15.10.2020r. 

  

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola 

 

 

         Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 08 października 2020r. w Urzędzie Gminy 

Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie II ustnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola, 

oznaczonej numerem działki: 2828/150 o powierzchni 0,1250 ha  stanowiącą własność Gminy 

Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej TB1K/00023296/1. 

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 

1.p. Magdalena Gajda 

Osób niedopuszczonych nie było 

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosiła kwotę brutto: 

- działki nr 2828/150 – 35 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23% 

( słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset  złotych 00/100 – brutto ) 

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości: 

1. p. Magdalena Gajda - działka nr 2828/150  o pow. 0,1250 ha,   

 

Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wynosi kwotę: 35 900,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 

23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 – brutto ) 

 

 

 

 

 


