
INFORMACJA  O WYNIKU PRZETARGU 

 

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

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Kulesze Kościelne podaje do publicznej 

wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu 

 

Data  przetargu: 10.09.2021 r. 

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Kulesze Kościelne (sala konferencyjna) 

Rodzaj przetargu: Drugi Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

 

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Kulesze 

Kościelne, położone w Gminie Kulesze Kościelne, powiat wysokomazowiecki, 

województwo podlaskie 

 

Oznaczenie nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu według katastru 

nieruchomości i księgi wieczystej: 

 

1) KW  LM1W/00026155/8,Działka nr 152, pow. 11 190 m2 , częściowo zabudowana 

budynkiem  nieużytkowanej szkoły, R IVa, PsIV, Bi, obręb Nr 0019 Nowe Grodzkie, 

liczba osób dopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 1, 

liczba osób niedopuszczonych   do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza  nieruchomości 104 611,20 zł netto, 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu  105 659 zł  netto, 

nabywca nieruchomości Rafał Ignaczak; 

  

2) KW LM1W/000 18120/5, Działka nr 101,  pow. 1200 m2 niezabudowana, ŁV, PsV, 

obręb 0003 Chojane Pawłowięta, 

liczba osób dopuszczonych  oraz osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza  nieruchomości 4000,80 zł netto, 

na powyższą nieruchomość nie wpłynęła ani jedna oferta; 

 

3) KW LM1W/000 18121/2, Działka nr 95, pow. 2300m2 niezabudowana, nieużytek N, 

obręb 0005, Chojane Sierocięta, 

liczba osób dopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 2,  

liczba osób  niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza nieruchomości 6506,40 zł netto, 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu  6 897,00  zł netto, 

nabywca nieruchomości Łukasz Bojar; 

 

4) KW LM1W/000 18121/2, Działka nr 36/2, pow. 1425 m2 niezabudowana, ŁV, 

obręb 0005 Chojane Sierocięta,  

liczba osób dopuszczonych   do uczestnictwa w przetargu 1, 

liczba osób  niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza  nieruchomości 4 031,20 zł netto, 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu  4 072,00  zł netto, 

nabywca nieruchomości Robert Kulesza; 

 



5) KW LM1W/000 18125/0, Działka nr 13, pow. 4 900 m2 niezabudowana, nieużytek N, 

obręb 0008 Faszcze,. 

liczba osób dopuszczonych  oraz osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza  nieruchomości 7 433,60 zł netto, 

na powyższą nieruchomość nie wpłynęła ani jedna oferta; 

 

 

6) KW LM1W/000 18126/7, Działka nr 172, pow. 10 440 m2 niezabudowana, LsV, 

obręb 0009  Gołasze Dąb,  

liczba osób dopuszczonych  oraz osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza nieruchomości 13 835,20  zł netto, 

na powyższą nieruchomość nie wpłynęła ani jedna oferta; 

 

 

7) KW LM1W/000 18126/7, Działka nr 123, pow. 6 000 m2 niezabudowana, RVIz, 

obręb 0009  Gołasze Dąb,  

liczba osób dopuszczonych  oraz osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza  nieruchomości 14 160,00 zł netto, 

na powyższą nieruchomość nie wpłynęła ani jedna oferta; 

 

 

8) KW LM1W/000 18126/7, Działka nr 106, pow. 10360 m2 niezabudowana,  LsV, 

obręb 0009  Gołasze Dąb, 

liczba osób dopuszczonych  oraz osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza nieruchomości 12 145,60  zł netto, 

na powyższą nieruchomość nie wpłynęła ani jedna oferta; 

 

 

9) KW LM1W/000 18130/8, Działka nr 55/2, pow.7 260 m2 niezabudowana, użytek kopalnyK 

obręb 0011  Grodzkie Szczepanowięta,  

liczba osób dopuszczonych  oraz osób niedopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza  nieruchomości 16 307,20 zł netto, 

na powyższą nieruchomość nie wpłynęła ani jedna oferta; 

 

 

10) KW LM1W/000 18131/5, Działka nr 43, pow. 5 600 m2niezabudowana, RVI, LsVI, N 

obręb 0020  Nowe Kalinowo, Liczba osób dopuszczonych  oraz osób niedopuszczonych  do 

uczestnictwa w przetargu 0, 

cena wywoławcza  nieruchomości 8 495,20 zł netto,     

na powyższą nieruchomość nie wpłynęła ani jedna oferta; 
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