
 

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 

sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości       

(j.t. Dz. U. z 2014r.  poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości: 

 

Informację 

o  wynikach przetargów ustnych na wydzierżawienie  nieruchomości Gminy Jeleniewo , 

który odbył się w dniu  17 listopada 2017 r.   

w siedzibie Urzędu Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, pokój nr  12.  

 

     

1/ Działka nr geod. 142/2- o pow. 2,1500 ha obręb Udryn, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -  645,00 zł., 
            najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  655,00 zł., 

 liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 oferent 

 liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

 nabywcami  nieruchomości  zostali Maria i Dariusz Różańscy. 

 

           2/ Działka nr geod. 141 - o pow. 1,2100 ha obręb Udryn, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -  363,00 zł., 
            najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  376,00 zł., 

 liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 oferent 

 liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

 nabywcami  nieruchomości  zostali Maria i Dariusz Różańscy.  

 

            3/ Działka nr geod. 26/7 - o pow. 0,3705 ha obręb Malesowizna, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -  112,00 zł., 
            najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  120,00 zł., 

 liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 oferent 

 liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

 nabywcą  nieruchomości  został Waldemar Jan Klimaszewski. 

  

            4/ Działka nr geod. 56 - o pow. 0,7100 ha obręb Udziejek, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -  213,00 zł., 
            najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  220,00 zł., 

 liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 oferent 

 liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

 nabywcami  nieruchomości  zostali Jolanta i Ignacy Zacharowie. 

 

            5/ Działka nr geod. 2/5 - o pow. 0,0500 ha obręb Bachanowo, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -  15,00 zł., 
            Wynik przetargu negatywny – brak oferentów. 

 

            6/ Działka nr geod. 2/6 - o pow. 0,1009 ha obręb Bachanowo, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -  31,00 zł., 
            Wynik przetargu negatywny – brak oferentów. 

 

            7/ Działka nr geod. 94 - o pow. 0,4800 ha obręb Łopuchowo, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -  144,00 zł., 
            Wynik przetargu negatywny – brak oferentów. 

 

             8/ Działka nr geod. 160 - o pow. 0,0991 ha obręb Wodziłki, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -    30,00 zł., 
            najwyższa cena osiągnięta w przetargu –  200,00 zł., 



 liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu –  3 oferentów 

 liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

 nabywcami  nieruchomości  zostali Olga i Robert Korotkowie. 

  

            9/ Działka nr geod. 262 - o pow. 0,3722 ha obręb Szurpiły, gm. Jeleniewo 

                Cena wywoławcza nieruchomości  -  112,00 zł., 
            najwyższa cena osiągnięta w przetargu -  115,00 zł., 

 liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1 oferent 

 liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

 nabywcami  nieruchomości  zostali Luiza i Artur Pawłowscy. 

  

 

   

 

               

         Wójt Gminy Jeleniewo 

          Kazimierz Urynowicz 


