
 
 
 
 
 
 
 
 

(pieczęć Zamawiającego) 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU 

POSTĘPOWANIA 
( przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości)  
 

 
 

 
numer sprawy: ZP.6840.2.2014 
 

Sprzedający: 
Zarząd Powiatu Ostrowieckiego 
ul. Iłżecka 37 
27 - 400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
TEL.(41) 247- 66 -10 LUB  FAX. (41) 247- 69 - 65 

dot.:  postępowania  p.n.: 
 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, 
położonej w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego 

- tj.: działki nr 345, stanowiącej kompleks nr 2, wchodzący  
w skład nieruchomości objętej KW nr KI1O/00057412/5 

 
Przedmiotem przetargu jest działka, która zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona jest nr 

345 o powierzchni 0,3000 ha. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. - Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00057412/5. Szczegóły przetargu określa 
Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10.02.2014 r. na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej, składającej się z 8 kompleksów działek, położonej  
w Bałtowie gm. Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego. 

Cena wywoławcza netto wynosi: 4 000,00 zł. 

     Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U. nr 207 poz. 2108 z dnia 22 września 2004r.) oraz Regulaminem Pracy Komisji powołanej 
w dniu 17.02.2014r. w sprawie przeprowadzenia niniejszego postępowania Komisja Przetargowa 
informuje, że w przetargu, który odbył się 09.05.2014r., wymagane wadium w kwocie 800,00 zł 
wpłaciło 3 oferentów, którzy przystąpili do przetargu, a byli to: 
 

Numer 
oferenta Nazwa oferenta Adres 

3. Artur Zieliński Borcuchy 16, 27-423 Borcuchy 

6. Adrian Różalski Pętkowice Kolonia 44, 27-423 Bałtów

7.      Barbara Lichota Spółka Komandytowa Pętkowice Kolonia 10, 27-423 Bałtów

 
 



Oferenci dokonali kolejno 4 postąpienia, każde na kwotę nie mniejszą niż 40,00 zł. 
Najwyższą cenę 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) zaproponowała spółka - 
Barbara Lichota Spółka Komandytowa (nr oferenta 7). Po trzykrotnym wywołaniu ostatniej, 
najwyższej ceny, Przewodniczący komisji ogłosił ustnie w obecności wszystkich oferentów, że 
przetarg wygrała i nabywcą nieruchomości za kwotę 8 000,00 zł netto została - Barbara Lichota 
Spółka Komandytowa. 

 
 
data: 19.05.2014 rok 
 
                                                                       
                                                                           _________________________________ 
                                                                     podpis i pieczęć Starosty 


