
INFORMACJA 
O WYNIKU PRZETARGU 

przeprowadzonego w dniu 19 października 2018 roku 
w Urzędzie Miejskim w Iłży 

 
Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości położonej w Iłży przy ul. Cichej: 

 

1. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2766/4 o powierzchni  1318 m2.  
a) Cena wywoławcza wynosiła 54 000 zł brutto. 
b) Warunkiem uczestnictwa w przetargu była wpłata wadium w wysokości 10 800 zł      

w terminie do dnia 16 października 2018 roku. 
c) W wyznaczonym terminie wadium wpłaciło 3 uczestników, którzy zostali 

dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu. 
d) W wyniku przeprowadzonego przetargu kandydatem na nabywcę nieruchomości 

został Rafał Kozłowski, który zgłosili najwyższą cenę w wysokości 70 000 zł 
brutto. 

 

2. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2766/5 o powierzchni  1299 m2.  
a) Cena wywoławcza wynosiła 53 300 zł brutto. 
b) Warunkiem uczestnictwa w przetargu była wpłata wadium w wysokości 10 600 zł      

w terminie do dnia 16 października 2018 roku. 
c) W wyznaczonym terminie wadium wpłaciło 2 uczestników, którzy zostali 

dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu. 
d) W wyniku przeprowadzonego przetargu kandydatem na nabywcę nieruchomości 

został Sławomir Grudniewski, który zgłosili najwyższą cenę w wysokości 53 833 
zł brutto. 

 

3. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2766/6 o powierzchni  1255 m2.  
a) Cena wywoławcza wynosiła 51 000 zł brutto. 
b) Warunkiem uczestnictwa w przetargu była wpłata wadium w wysokości 10 200 zł      

w terminie do dnia 16 października 2018 roku. 
c) W wyznaczonym terminie wadium wpłaciło 2 uczestników, którzy zostali 

dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu. 
d) W wyniku przeprowadzonego przetargu kandydatem na nabywcę nieruchomości 

został Arkadiusz Góźdź, który zgłosili najwyższą cenę w wysokości 51 510 zł 
brutto. 

 

4. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2766/8 o powierzchni 2199 m2.  
a) Cena wywoławcza wynosiła 74 800 zł brutto. 
b) Warunkiem uczestnictwa w przetargu była wpłata wadium w wysokości 14 900 zł      

w terminie do dnia 16 października 2018 roku. 
c) W wyznaczonym terminie wadium wpłacił 1 uczestnik, który został dopuszczony 

do uczestnictwa w przetargu. 
d) W wyniku przeprowadzonego przetargu kandydatem na nabywcę nieruchomości 

został Sławomir Grudniewski, który zgłosili najwyższą cenę w wysokości 75 548 
zł brutto. 

 

                Informację podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z § 12 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz.1490) od dnia          
22 października 2018 roku do dnia 29 października 2018 roku. 

 

                                                                                                      BURMISTRZ IŁŻY 


