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Ogłoszenie o wyniku przetargu 

 

Czwarty ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Nowodworskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 254/3, 254/4, 

254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11, 254/12, 254/13, 254/14, 254,15, 254/16 oraz 

254/17 obręb 0009 Junoszyno, gmina Stegna,  KW nr GD2M/00042658/9. 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym dla działek o nr: 

 254/3 o pow. 0,1201 ha - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 158 733 zł netto 

(słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote).  

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto tj. 19 600 zł.  Wniesiono wadium  w wysokości 

22 500 zł. Nabywcą działki zostaje pan Jacek Nowak, Zajezierze 56, 82-400 Sztum, który 

zaoferował cenę 160 333 złotych netto, t.j. 197 209 zł brutto i po trzykrotnym wywołaniu nie 

została przelicytowana.  

 254/9 o pow. 0,1333 ha - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 176 180 zł netto 

(słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).  

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto tj. 21 700 zł.  Wniesiono wadium  w wysokości 

24 000 zł. Nabywcą działki zostaje pan Bogdan Malc, B&F KDF Bogdan Malc, Wały 

Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, który zaoferował cenę 177 980 złotych netto, t.j. 218 915 

złotych brutto i po trzykrotnym wywołaniu nie została przelicytowana.  

 254/11 o pow. 0,1380 ha - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 182 392 zł netto 

(słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).  

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto tj. 22 500 zł.  Wniesiono wadium  w wysokości 

22 500 zł. Nabywcą działki zostaje pan Tomasz Siatecki, Doradztwo Logistyczne Tomasz 

Siatecki, ul. Buraczana 6c/16, 81-587 Gdynia, który zaoferował cenę 184 292 złotych netto, 

t.j. 226 679 złotych brutto i po trzykrotnym wywołaniu nie została przelicytowana.  

 254/13 o pow. 0,1205 ha - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 155 670 zł netto 

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).  

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto tj. 19 200 zł.  Wniesiono wadium  w wysokości 

24 000 zł. Nabywcą działki zostaje pan Teodor Stanisław Kawka, ul. Puławska 233/50, 02-

715 Warszawa, który zaoferował cenę 157 270 złotych netto, t.j. 193 442 złote brutto i po 

trzykrotnym wywołaniu nie została przelicytowana.  

 

Natomiast wobec działek o nr: 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/10, 254/12, 254/14, 

254,15, 254/16 oraz 254/17 przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – brak oferentów. 
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      (dokument podpisany elektronicznie) 


