
Ogłoszenie o wyniku przetargu 

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej, 

stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki nr 254/3 o pow. 0,1201 ha, 254/4 o pow. 0,1898 ha, 254/5 o pow. 0,1816 ha, 254/6 o 

pow. 0,1713 ha, 254/7    o pow. 0,1712 ha, 254/8 o pow. 0,2059 ha, 254/9 o pow. 0,1333 ha, 

254/10 o pow. 0,2143 ha, 254/11 o pow. 0,1380 ha, 254/12 o pow. 0,2111 ha, 254/13 o pow. 

0,1205 ha, 254/14 o pow. 0,1466 ha, 254/15 o pow. 0,2048 ha, 254/16 o pow. 0,2082 ha, 

254/17 o pow. 0,1642 ha, obręb 0009 Junoszyno, gmina Stegna,  KW nr GD2M/00042658/9. 

 
Cena wywoławcza i wadium nieruchomości: 

 działka 254/3 – 195 967 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 

sześćdziesiąt siedem złotych), wadium 19 600 zł, 

 działka 254/4 – 309 697 zł ( słownie: trzysta dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 

siedem złotych), wadium 31 000 zł, 

 działka 254/5 – 289 634 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 

trzydzieści cztery złote), wadium 29 000 zł, 

 działka 254/6 – 273 206 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć 

złotych), wadium 27 300 zł, 

 działka 254/7 – 273 047 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem 

złotych), wadium 27 300 zł, 

 działka 254/8 – 320 566 zł ( słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć 

złotych), wadium  32 100 zł, 

 działka 254/9 – 217 506 zł ( słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset sześć złotych), 

wadium 21 800 zł, 

 działka 254/10 – 333 644 zł ( słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści 

cztery złote), wadium 33 400 zł, 

 działka 254/11 – 225 175 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt 

pięć złotych), wadium 22 500 zł, 

 działka 254/12 – 320 893 zł ( słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 

trzy złote ), wadium 32 100 zł,  

 działka 254/13 – 192 185 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt 

pięć złotych), wadium 19 200 zł, 

 działka 254/14 – 239 207 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedem 

złotych ), wadium 23 900 zł, 

 działka 254/15 – 318 853 zł ( słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 

złote), wadium 31 900 zł, 

 działka 254/16 – 324 147 zł ( słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści 

siedem złotych), wadium 32 400 zł, 

 działka 254/17 – 267 925 zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 

dwadzieścia pięć złotych ), wadium 26 800 zł. 

 

Przetarg odbył się 29.04.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.  

 

Nowy Dwór Gdański 11-05-2020r.  

Przewodniczący komisji 

                 ( - ) 

     Wiesław Gruszka  


