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RG.72241.7.10 
 
 
 

Wójt Gminy Rokietnica 
 

 
Informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego /ustnego/ z dnia 20.05.2011 r. 

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w Rokietnicy /sala narad/ na sprzedaż: 

 

1. Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Rokietnica jako działka nr 

1068/1 o powierzchni 0,08 ha 

- w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium 

- cena wywoławcza nieruchomości 619,00 zł 

- cena najwyższa osiągnięta w przetargu .......................... 

- nabywca: 

Ze względu na to, że w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium, 

przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

2. Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Rokietnica jako działka nr 

1068/5 o powierzchni 0,03 ha 

- w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium 

- cena wywoławcza nieruchomości 191,00 zł 

- cena najwyższa osiągnięta w przetargu .......................... 

- nabywca: 

Ze względu na to, że w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium, 

przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

3. Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Rokietnica jako działka nr 

1200/8 o powierzchni 0,24 ha 

- do przetargu dopuszczono jedna osobę (wszystkie, które wpłaciły wadium) 

- cena wywoławcza nieruchomości 1 481,00 zł 

- cena najwyższa osiągnięta w przetargu 1 496,00 zł 

- nabywca: Zbigniew Bała 

                       zam. 37-562 Rokietnica 189 



4. Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Rokietnica jako działka nr 

1207/4 o powierzchni 0,25 ha 

- do przetargu dopuszczono trzy osoby (wszystkie, które wpłaciły wadium) 

- cena wywoławcza nieruchomości 4 734,00 zł 

- cena najwyższa osiągnięta w przetargu 12 500,00 zł 

- nabywca: Andrzej Olchowy 

                       zam. 37-562 Rokietnica 445 

 

5. Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Tuligłowy jako działka nr 950 o 

powierzchni 0,32 ha 

- do przetargu dopuszczono jedna osobę (wszystkie, które wpłaciły wadium) 

- cena wywoławcza nieruchomości 724,00 zł 

- cena najwyższa osiągnięta w przetargu 734,00 zł 

- nabywca: Bogumiła Winiarska 

                        zam. Tuligłowy 57 

                       37-562 Rokietnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Gminy w Rokietnicy /tablica ogłoszeń/. 

2. A/a. 

 

 

 

Wyk. MM 


