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Ciechanów, dn. 18.11.2022 r. 
 
 
 

OGŁOSZENIE 
o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego 

położonej w Gołotczyźnie, gm. Sońsk. 
 
 

Rodzaj przeprowadzonego przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż  nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej w obrębie 
Gołotczyzna, jednostka ewidencyjna gmina Sońsk. 
data przetargu: 17.11.2022 roku,  
miejsce przeprowadzenia przetargu: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, 
Ciechanów ul. 17 Stycznia 7. 
 
Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu:  
 
1) działka nr 1/36 o pow. 0,1107 ha wraz z udziałem ½ w działce 1/38 o pow.  
0,0487 ha (droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 46200,00 zł netto.  
liczba uczestników przetargu: 1,  
liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0,  
najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  46670,00 zł netto, 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości Piotr Lewandowski. 
 
2) działka nr 1/37 o pow. 0,1110 ha – cena wywoławcza 48674,00 zł netto. 
 liczba uczestników przetargu: 1,  
liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0,  
najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  49164,00 zł netto. 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości Piotr Lewandowski. 
 
3)  działka nr 1/39 o pow. 0,0622 ha wraz z udziałem ½ w działce 1/38 o pow.  
0,0487 ha (droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 29609,00 zł netto.  
liczba uczestników przetargu: 1,  
liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0,  
najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  29909,00 zł netto, 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości Iwona Honorata Grelik-Liszkiewicz i 
Daniel Liszkiewicz. 
 
4) 1/40 o pow. 0,0640 ha – cena wywoławcza 28064,00 zł netto.  
liczba uczestników przetargu: 2,  
liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0,  
najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  37000,00 zł netto, 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości Agata Tolsdorf i Paweł Tolsdorf. 
 
5) 1/41 o pow. 0,0832 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 1/42 o pow. 0,0675 ha 
(droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 34629,00 zł netto. 
 liczba uczestników przetargu: 0,  
liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0,  
wynik przetargu  negatywny. 
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6) 1/43 o pow. 0,0905 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 1/42 o pow. 0,0675 ha 
(droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 38533,00 zł netto.  
liczba uczestników przetargu: 1,  
liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0, 
 najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  38923,00 zł netto 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości Cezary Kalinowski. 
 
7) 1/44 o pow. 0,0853 ha wraz z udziałem 1/3 w działce 1/42 o pow. 0,0675 ha 
(droga wewnętrzna) – cena wywoławcza 36754,00 zł netto.  
liczba uczestników przetargu: 1,  
liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0,  
najwyższa osiągnięta cena w przetargu:  37124,00 zł netto, 
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości Magdalena Bębas. 
 
8) 1/45 o pow. 0,1030 ha – cena wywoławcza 48245,00 zł netto, 
liczba uczestników przetargu: 0,  
liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0,  
Wynik przetargu  negatywny. 
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       STAROSTA 
 
/-/Joanna Potocka-Rak 
 

 

 


