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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie aktów notarialnych związanych  

z przeniesieniem własności nieruchomości według poniższego zestawienia: 

 

L.p. Lokalizacja 

nieruchomości 

Księga 

wieczysta 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Rodzaj 

użytków i ich 

powierzchnia 

Koszt 

nieruchomości 

1. Działka „A”, 

obręb 

ewidencyjny 

Makowlany,  

gmina Sidra,  

powiat sokólski  

Istnieje księga 

wieczysta na 

nieruchomość, 

RDOŚ po 

nabyciu 

nieruchomości 

wydzieli 

kupowaną 

działkę i złoży 

wniosek do 

Sądu o 

założenie 

swojej księgi 

wieczystej  

0,70 ha ŁVI – 0,14 

LsV – 0,09 

W – 0,01 

N – 0,46 

6 746 zł 

2. Działka „B”, 

obręb 

ewidencyjny 

Makowlany,  

gmina Sidra,  

powiat sokólski 

Istnieje księga 

wieczysta na 

nieruchomość, 

RDOŚ po 

nabyciu 

nieruchomości 

wydzieli 

kupowaną 

działkę i złoży 

wniosek do 

Sądu o 

założenie 

swojej księgi 

wieczystej  

0,71 ha ŁV – 0,06 

ŁVI – 0,19 

N – 0,26 

LsV – 0,07 

LzVI – 0,12 

W – 0,01 

6 843 zł  

3. Działka „C”, 

obręb 

ewidencyjny 

Nowy Dwór,  

gmina Nowy 

Dwór,  

powiat sokólski 

 

Istnieje księga 

wieczysta na 

nieruchomość, 

RDOŚ po 

nabyciu 

nieruchomości 

wydzieli 

kupowaną 

działkę i złoży 

wniosek do 

Sądu o 

założenie 

swojej księgi 

0,27 ha Tr – 0,26 

W – 0,01 

3 010 zł 
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wieczystej  

4. Działka „D”, 

obręb 

ewidencyjny 

Makowlany,  

gmina Sidra,  

powiat sokólski 

 

Istnieje księga 

wieczysta na 

nieruchomość, 

RDOŚ po 

nabyciu 

nieruchomości 

wydzieli 

kupowaną 

działkę i złoży 

wniosek do 

Sądu o 

założenie 

swojej księgi 

wieczystej  

1,89 ha ŁV – 0,26 

ŁVI – 0,62 

LsV – 0,20 

LzVI – 0,05 

W – 0,02 

N – 0,74 

18 215 zł 

 

 

2. Powyższe umowy dotyczą wykonania czynności notarialnych zgodnie z art. 79 ustawy 

Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. (Dz. U. 2019., poz. 540.), tj.:  

a) sporządzanie aktów notarialnych,  

b) sporządzanie poświadczeń,  

c) sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,  

d) wykonywanie innych czynności, określonych w § 16 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy 

notarialnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 272).  

3. Instytucja nabywająca nieruchomości: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok. 

4. Cel nabycia nieruchomości: cel publiczny – ochrona przyrody.  

  


