
Informacja

o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową 
produkcyjno-usługową we wsi Jeżowe, Groble, Cholewiana Góra i Krzywdy oraz przetargu 

ograniczonego na dzierżawę mienia gminnego położonego na terenie gminy Jeżowe stanowiących własność 
gminy Jeżowe położonych w  miejscowości Nowy Nart, Stary Nart, Cholewiana Góra, Groble, Groble 

Sibigi, Krzywdy  na okres do 3 lat.

Dnia 2 kwietnia 2013 r. o godzinie 10-tej w lokalu Urzędu Gminy Jeżowe przeprowadzony został
 -  przetarg ustny      nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową oraz produkcyjno-  
usługową we wsi Jeżowe, Groble, Cholewiana Góra i Krzywdy 
- oraz przetarg ograniczony na dzierżawę mienia gminnego położonego na terenie gminy Jeżowe 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jeżowe  Nr 18/2013 z dnia 27 marca 2013 r.
   postępowanie przetargowe  przeprowadziła Komisja Przetargowa w następującym składzie :

1. mgr inż. Kazimierz Bujak                                     Przewodniczący Komisji
2.   P. Mirosław Bajek                                                 Członek  Komisji
3.   P. Leszek Rogala                                                   Członek Komisji

   4.   P. Maria Rogala                                                     Członek Komisji
                     
1. Przedmiotem przetargu nieograniczonego  była sprzedaż  działek budowlanych położonych:       

we wsi Jeżowe, sołectwo Kameralne oznaczonych  nr:
- 8197/6    o pow. 0,4222 ha,  cena wywoławcza 28 600 zł + VAT,   wadium 5720 zł,  postąpienie 290 zł
- 8197/7    o pow. 0,0944 ha,  cena wywoławcza  4 200 zł + VAT,    wadium   840 zł,  postąpienie   50 zł
- 8197/8    o pow. 0,0928 ha,  cena wywoławcza 9 500 zł + VAT,     wadium 1900 zł,  postąpienie 100 zł
- 8197/14 o pow. 0,8881 ha,  cena wywoławcza 62 500 zł + VAT,    wadium 12500 zł, postąpienie  630 zł
- 8204/8   o pow. 0,1694 ha,  cena wywoławcza 19 900 zł + VAT,    wadium 3980 zł,  postąpienie  200 zł
- 8204/14 o pow. 0,1305 ha,  cena wywoławcza 12 100 zł + VAT,    wadium 2420 zł,  postąpienie  130 zł

położonych w Groblach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
- 1283/10 o pow. 0,1503 ha,  cena wywoławcza 15 600 zł + VAT, wadium 3120 zł,   postąpienie  160 zł
- 1283/11 o pow. 0,1500 ha,  cena wywoławcza 15 500 zł + VAT, wadium 3100 zł,   postąpienie  160 zł
- 1283/12 o pow. 0,1641 ha,  cena wywoławcza 17 000 zł + VAT, wadium 3400 zł,   postąpienie  170 zł
- 1283/13 o pow. 0,1599 ha,  cena wywoławcza 15 700 zł + VAT, wadium 3140 zł,   postąpienie  160 zł
- 1283/16 o pow. 0,1638 ha,  cena wywoławcza 16 100 zł + VAT, wadium 3220 zł,   postąpienie  160 zł
- 1283/17 o pow. 0,1470 ha,  cena wywoławcza 15 200 zł + VAT, wadium 3040 zł,   postąpienie 150 zł
- 1283/18 o pow. 0,1653 ha,  cena wywoławcza 17 100 zł + VAT, wadium 3420 zł,   postąpienie 150 zł

położonych w Cholewianej Górze oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
- 1518/1 o pow. 0,1375 ha, cena wywoławcza 14 400 zł + VAT, wadium 2880 zł , postąpienie  150 zł
- 1251/2 o pow. 0,2237 ha, cena wywoławcza 20 400 zł + VAT, wadium 4080 zł , postąpienie  210 zł
- 1252/3 o pow. 0,1393 ha, cena wywoławcza 14 600 zł + VAT, wadium 2920 zł , postąpienie  150 zł
- 1252/7 o pow. 0,1574 ha, cena wywoławcza 15 700 zł + VAT, wadium 3140 zł , postąpienie  160 zł

położonej w Krzywdach oznaczonej numerem ewidencyjnym 
- 173/3 o pow. 0,20 ha , cena wywoławcza 41 000 zł.  wadium 8200 zł, postąpienie 410 zł 
   zabudowana  drewnianym budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej i murowanym budynkiem garażowo – 
   gospodarczym.

oraz działka rolna położona w Cholewianej Górze oznaczoną  numerem ewidencyjnym 661/4 o pow. 0,1427 
ha, cena wywoławcza 6.700 zł., wadium 1340 zł, postąpienie 70 zł



W przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż w/w działek z mienia gminnego uczestniczyło wyłącznie 2 
osoby a to:

  -  P. Stanisław Kolano ,który wpłacił wadium3.400 zł  na kupno 
   działki nr 1283/10 o pow. 0,1503 ha położonej we wsi Groble. Cena wywoławcza 15.600 zł 
   +VAT, postąpienie 160 zł. W wyniku licytacji nabywcą działki nr  1283/10 położonej we wsi 
   Groble został  P. Stanisław Kolano za  wylicytowaną  kwotę brutto 19 384,80 zł słownie: 
   dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery 80/100 złotych,  płatną w terminie do dnia  16 kwietnia 
    2013 r. na konto Gminy Jeżowe 48 9430 1029 3000 0101 2000 0002 Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa 
    Wola Oddział Jeżowe.  

   - P.  Franciszek Robutka , który wpłacił wadium 8.200 zł na 
    kupno działki 173/3  o pow. 0,20 ha  zabudowanej położonej we wsi Krzywdy. 
   Cena wywoławcza 41.000 zł + VAT, postąpienie 410 zł. w Wyniku licytacji P. Franciszek Robutka  za działkę 
173/3 o pow. 0,20 ha  położoną we wsi Krzywdy zapłaci 
   wylicytowaną  kwotę brutto 50 934,30 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery 30/100 
   złotych płatną w terminie do dnia  16 kwietnia 2013 r. na konto Gminy Jeżowe 
   48 9430 1029 3000 0101 2000 0002 – Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa Wola Oddział Jeżowe.  

2. Kolejnym punktem przetargu był przeprowadzany  ograniczony przetarg ustny na  dzierżawę niżej 
wymienionych  działek rolnych położonych:       

w Nowym Narcie oznaczonej numerem ewidencyjnym 171/3 o pow. 21,41 ha stanowiącej pastwisko klasy V. 
     Cena wywoławcza  czynszu dzierżawnego wynosiła  5.352,50 zł,  postąpienie 55 zł 
           
Liczba uczestników przetargu – 7 osób a to:
P. Sudoł Tadeusz
P. Błądek Bronisław
P. Piróg Marek 
P. Kołodziej Anna
P. Rychlak Bogdan
P. Perlak Maria
P. Joanna Domaradzka-Tupiec
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 171/3 o pow. 21.41 ha  w kwocie 11.000 
zł.( jedenaście tysięcy złotych) Dzierżawcą została  P. Joanna Domaradzka-Tupiec na okres 3 lat od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu.

W Starym Narcie oznaczone numerami ewidencyjnymi: 
     
a/  dz.  519/3 o pow. 1,83 ha stanowiąca Ps IV- 1,72 ha, W-0,11 ha. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 

wynosi 457,50  zł.  postąpienie 5 zł          
Liczba uczestników przetargu – 4 osoby a to:
P. Szwed Janina
P. Rębisz Monika
P. Sudoł Tadeusz
P. Błądek Bronisław
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 519/3 o pow. 1,83 ha  w kwocie 950 zł.
( dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Dzierżawcą została  P. Rębisz Monika na okres 3 lat od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu.

b/      dz. 519/5 o pow. 1,9473 ha   stanowiąca Ps IV- 1,9473 ha. Cena wywoławcza  czynszu dzierżawnego wynosi 
486,83  zł  postąpienie 5 zł.        

Liczba uczestników przetargu – 4 osoby a to:
P. Szwed Janina
P. Rębisz Monika
P. Sudoł Tadeusz 
P. Błądek Bronisław
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 519/5 o pow. 1,9473 ha  w kwocie 650 
zł.( sześćset pięćdziesiąt złotych). Dzierżawcą została  P. Rębisz Monika na okres 3 lat od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu.



c/  dz. 314/1, 233, 234, 235/2 o pow. łącznej 20,21 ha stanowiąca Ps III-5,24 ha Ps IV- 14,83 ha, W-0,14 ha. 
         Cena wywoławcza  czynszu dzierżawnego wynosi 5.052,50  zł. postąpienie 50 zł. 
Liczba uczestników przetargu – 9 osób a to:
 P. Żak Tadeusz 
P. Kołodziej Szczepan
P. Sudoł Tadeusz 
P. Błądek Bronisław
P. Rębisz Monika
P. Pikor Kazimierz i Grażyna 
P. Kołodziej Anna 
P. Perlak Maria 
P. Joanna Domaradzka-Tupiec 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. dz. 314/1, 233, 234, 235/2 o pow. łącznej 
20,21 ha w kwocie 20.500 zł.( dwadzieścia tysięcy pięćset złotych). Dzierżawcą została  P. Rębisz Monika , 
na okres 3 lat od dnia 6 maja 2013 r.

-  w Cholewianej Górze oznaczona numerem ewidencyjnym:
         61 o pow. 4,00 ha /sołectwo Pogorzałka/stanowiąca pastwisko kl V 4,00 ha 
        Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1.000 zł. postąpienie 10 zł.
Liczba uczestników przetargu – 6 osób a to:
P. Kołodziej Anna 
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria 
P. Piróg Marek 
P. Sudoł Tadeusz
P. Błądek Bronisław 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. dz. 61 o pow. 4,00 ha w kwocie 3.800 zł.
( trzy tysiące osiemset złotych). Dzierżawcą została  P. Anna Kołodziej  1 na okres 3 lat od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu.

W  Groblach     oznaczone numerami ewidencyjnymi: 
 a/  dz. 641     o pow. 0,51 ha     stanowiące Ps V-0,51 ha. Cena wywoławcza  czynszu 
          dzierżawnego wynosi 127,50 zł.  postąpienie 15 zł.
 Liczba uczestników przetargu – 2 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. dz. 641 o pow. 0,51 ha w kwocie 300 zł.
( trzysta  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak  na okres 3 lat od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

b/  dz. 986 o pow.0,15 ha stanowiące Ps IV 0,15 ha, Cena wywoławcza  czynszu  dzierżawnego wynosi 
     37,50 zł.,  postąpienie 5 zł.
Liczba uczestników przetargu – 2 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. dz. 986 o pow. 0,15 ha w kwocie 85 zł.
( osiemdziesiąt pięć  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak na okres 3 lat od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

c/  dz. 1105, 1128,1159 o pow. 0,2810 ha stanowiące Ł IV 0,28 ha W-0.0010 ha, Cena wywoławcza  czynszu 
dzierżawnego wynosi 70,25 zł. postąpienie 1 zł.
  Liczba uczestników przetargu – 2 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 1105, 1128,1159 o pow. 0,2810 ha 
 w kwocie 180 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak  na okres 3 lat 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.           

d/  dz.     1252 o pow. 0,21 ha    stanowiące Ps VI 0,21 ha, Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 



   52,50 zł.  postąpienie 1 zł.
Liczba uczestników przetargu – 2 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 1252 o pow. 0,21 ha 
 w kwocie 145 zł. (słownie: sto czterdzieści pięć  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak na okres 3 
lat od dnia rozstrzygnięcia przetargu.           

e/ dz. 1283/38 o pow.10,5397 ha stanowiące Ps IV 8,5613 ha, Ps V 1,8732 ha, W-0,1052 ha,
Cena wywoławcza  czynszu dzierżawnego wynosi 2.634,92 zł. postąpienie 26 zł.
Liczba uczestników przetargu – 5 osób a to:
P. Rychlak Bogdan
P. Perlak Maria
P. Sudoł Tadeusz 
P. Kołodziej Anna
P. Joanna Domaradzka –Tupiec 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 1283/38 o pow. 10,5397 ha 
 w kwocie 8.100 zł. (słownie: osiem tysięcy sto  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak  na okres 3 lat 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

f/  dz. 1348/1 o pow. 21,90 ha stanowiące Ps IV 4,99 ha Ps.V 16,34 ha W-0,57 ha. 
Cena wywoławcza czynszu  dzierżawnego wynosi 5.475,00 zł.  postąpienie 55 zł.            
Liczba uczestników przetargu – 3 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria . 
P. Sudoł Tadeusz 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 1348/1 o pow. 21,90 ha 
 w kwocie 17.900 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria 
Perlak  na okres 3 lat od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 g/ dz  .   1352 o pow. 0,29 ha    stanowiące Ps V 0,29 ha, Cena wywoławcza  czynszu  dzierżawnego wynosi 
72,50 zł.,  postąpienie 1 zł.
Liczba uczestników przetargu – 2 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 1352 o pow. 0,29 ha 
 w kwocie 290 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak na 
okres 3 lat od dnia rozstrzygnięcia przetargu.           

 h/ dz  .   1361 o pow. 4,95 ha   stanowiące PsIV 4,18 ha, Ps V 0,77 ha , Cena wywoławcza  
     czynszu dzierżawnego wynosi 1.237,50 zł.  postąpienie 12  zł.
 Liczba uczestników przetargu – 3 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria 
P. Sudoł Tadeusz 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 1361 o pow. 4,95 ha 
 w kwocie 3.900 zł. (słownie: trzy tysięcy dziewięćset  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak    na 
okres 3 lat od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
i/  dz.1408/1 o pow. 3.75 h  a   stanowiące Ps V -2,05 ha,  Ps VI - 1,67 ha W-0,03 ha.  Cena wywoławcza czynszu 
dzierżawnego wynosi 937,50 zł., postąpienie 10 zł. 
Liczba uczestników przetargu – 2 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz. 1408/1 o pow. 3,75 ha 

w kwocie 3.600 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset  złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak  na okres 3 
lat od dnia rozstrzygnięcia przetargu.       



j/   cz. dz. 1421/2, 1499 o pow. 25,52 ha /sołectwo Sibigi/, stanowiące Ps IV 5,65 ha, Ps V 18,30 ha, Ps VI 
0,49ha, Ps VIz 0,10 ha, W 0,93 ha, dr 0,05 ha. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 6.380,00 zł. 
postąpienie 65 zł.
  Liczba uczestników przetargu – 4 osoby a to:
P. Joanna Domaradzka-Tupiec 
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria 
P. Sudoł Tadeusz 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za cz. dz. 1421/2, 1499 o pow. łącznej 25,52 ha 
w kwocie 21.100 zł. (słownie:  dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych). Dzierżawcą została  P. Maria Perlak 
na okres 3 lat od dnia 20 maja 2013 r. 

-  w Krzywdach oznaczone numerami ewidencyjnymi: 
       613/1, 614/2, 616/1, 620/1, 622/2, 624/1, 626 o pow. 8,77 ha stanowiące Ps IV 6.60 ha, 
       Ps V 1,16 ha, Ps VIz 0,71 ha, Lz-0,17 ha W- 0,03 ha, N-0,05 ha, 
       Cena wywoławcza  czynszu dzierżawnego wynosi 2.192,50 zł. , postąpienie 22 zł.
       Liczba uczestników przetargu – 3 osoby a to:
P. Rychlak Bogdan 
P. Perlak Maria
P. Sudoł Tadeusz 
W wyniku przetargu osiągnięty został roczny czynsz dzierżawny za dz.  613/1, 614/2, 616/1, 620/1, 622/2, 
624/1, 626 o pow. 8,77 ha  w kwocie 7.900 zł. (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych). Dzierżawcą 
została  P. Maria Perlak  na okres 3 lat od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
           

Wylicytowany roczny czynsz dzierżawny płatny będzie  przez okres 3 lat w terminie do
30 czerwca każdego roku  w Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Jeżowe  na konto nr 
48943010293000010120000002. 
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