
 

 

Rudziniec, dnia 01.09.2022r. 

 

 

Informacja o wynikach przetargów 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu               

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021r., poz. 2213) 

 

 

Wójt Gminy Rudziniec 

podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargów ogłoszonych w oparciu 

o Zarządzenie Nr 231/2022 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 21 lipca 2022r. 

 

 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 

w miejscowości Chechło 

1.1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Przetarg odbył się dnia 22 sierpnia 2022r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy 

Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec. Był to pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w Chechle 

       1.2 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru   

              nieruchomości i księgi wieczystej:                

Nieruchomość rolna położona w Chechle, oznaczona nr działki:  

- 2147/262 o pow. 0,3326 ha, a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00006575/0 

      1.3   Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:   

 1) dopuszczono do przetargu – 1 

2) nie dopuszczono - brak 

1.4 Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego 

oraz najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 

1) cena wywoławcza nieruchomości, stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego:  80,00 zł 

2) najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu:                                   90,00 zł 

      1.5 Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

Waldemar Gorzel 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 

w miejscowości Chechło 

2.1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Przetarg odbył się dnia 22 sierpnia 2022r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy 

Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec. Był to pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w Chechle. 

       2.2 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości       

             i księgi wieczystej:      

Nieruchomość rolna położona w Chechle, oznaczona nr działki:  

        - 2096/245 o pow. 0,0918 ha, a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00017053/5 

      2.3 Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:   

            1) dopuszczono do przetargu – 1 

            2) nie dopuszczono - brak 

      2.4 Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego    

            oraz najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 

            1) cena wywoławcza nieruchomości, stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego:  30,00 zł 

            2) najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu:                                   40,00 zł 

      2.5 Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

Tomasz Nawrot 

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 

w miejscowości Chechło 

3.1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Przetarg odbył się dnia 22 sierpnia 2022r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy 

Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec. Był to pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w Chechle. 

       3.2 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości       

             i księgi wieczystej:      

Nieruchomość rolna położona w Chechle, oznaczona nr działki:  

             - 2098/245 o pow. 0,0760 ha, a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00017053/5 

      3.3 Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:   

            1) dopuszczono do przetargu – 1 

            2) nie dopuszczono - brak 

      3.4 Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego    

            oraz najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 

            1) cena wywoławcza nieruchomości, stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego:  20,00 zł 

            2) najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu:                                   30,00 zł 

      3.5 Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

Tomasz Nawrot 

 



 

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 

w miejscowości Chechło 

4.1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Przetarg odbył się dnia 23 sierpnia 2022r. o godz. 900 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy 

Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec. Był to pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w Chechle. 

       4.2 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości       

             i księgi wieczystej:      

Nieruchomość rolna położona w Chechle, oznaczona nr działki:  

             - 2120/254 o pow. 0,2001 ha, a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00031984/4 

  4.3 Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:   

            1) dopuszczono do przetargu – 1 

            2) nie dopuszczono - brak 

        4.4 Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego    

            oraz najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 

            1) cena wywoławcza nieruchomości, stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego:  50,00 zł 

            2) najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu:                                   60,00 zł 

        4.5 Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

Waldemar Gorzel 

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 

w miejscowości Chechło 

5.1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Przetarg odbył się dnia 23 sierpnia 2022r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy 

Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec. Był to pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w Chechle. 

       5.2 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości       

             i księgi wieczystej:      

Nieruchomość rolna położona w Chechle, oznaczona nr działki:  

- 2135/258 o pow. 0,1170 ha, a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00031983/7 

      5.3 Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:   

            1) dopuszczono do przetargu – brak 

            2) nie dopuszczono - brak 

      5.4 Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego    

            oraz najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 

            1) cena wywoławcza nieruchomości, stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego:  30,00 zł 

            2) najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu:                                   brak 

      5.5 Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

brak 



 

6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 

w miejscowości Chechło 

6.1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Przetarg odbył się dnia 23 sierpnia 2022r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy 

Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec. Był to pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w Chechle. 

       6.2 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości       

             i księgi wieczystej:      

Nieruchomość rolna położona w Chechle, oznaczona nr działki:  

        - 2137/258 o pow. 0,0946 ha, a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00031983/7 

  6.3 Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:   

            1) dopuszczono do przetargu – brak 

            2) nie dopuszczono - brak 

        6.4 Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego    

            oraz najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 

            1) cena wywoławcza nieruchomości, stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego:  30,00 zł 

            2) najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu:                                   brak 

        6.5 Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

brak 

7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 

w miejscowości Chechło 

7.1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Przetarg odbył się dnia 23 sierpnia 2022r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy 

Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec. Był to pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w Chechle. 

       7.2 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości       

             i księgi wieczystej:      

Nieruchomość rolna położona w Chechle, oznaczona nr działki:  

       - 312 o pow. 0,5113 ha, a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00031986/8 

      7.3 Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:   

            1) dopuszczono do przetargu – 1 

            2) nie dopuszczono - brak 

      7.4 Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego    

            oraz najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 

            1) cena wywoławcza nieruchomości, stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego: 130,00 zł 

            2) najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu:                                  140,00 zł 

      7.5 Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

Teresa i Jerzy Skandy 

 



 

8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 

w miejscowości Chechło 

8.1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 

Przetarg odbył się dnia 23 sierpnia 2022r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy 

Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec. Był to pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej, położonej w Chechle. 

       8.2 Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości       

             i księgi wieczystej:      

Nieruchomości rolne położone w Chechle, oznaczone nr działki:  

            -  359 o pow. 0,4350 ha (część), a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00026588/0 

            -  360 o pow. 0,4900 ha, a. m. 3, obręb Chechło, KW nr GL1G/00031983/7 

  8.3 Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:   

            1) dopuszczono do przetargu – brak 

            2) nie dopuszczono - brak 

        8.4 Cena wywoławcza nieruchomości stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego    

            oraz najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 

            1) cena wywoławcza nieruchomości, stanowiąca roczną stawkę czynszu dzierżawnego:  230,00 zł 

            2) najwyższa kwota czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu:                                   brak 

        8.5 Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

brak 

 

 

 

 

W Ó J T   G M I N Y 

/-/ 

mgr Krzysztof Obrzut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudziniec - ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec od dnia 01.09.2022r.                        

do dnia 12.09.2022r. 


