
BURMISTRZ MIASTA DĘBLIN 
Dęblin, dnia 08.10.2020 r. 

GKP.6840.25.5.2020 
Informacja Burmistrza Miasta Dęblin 

w sprawie rozstrzygnięcia przeprowadzonego w dniu 8 października 2020 roku drugiego 
ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji), sprzedaży działki nr 1619/5, obręb 0001 

Dęblin 

1. W dniu 7 października 2020 roku o godz. 10:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Dęblin przy 
ul. Rynek 12, spotkała się Komisja przetargowa, powołana Zarządzeniem Nr 141.202 
Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 4 września 2020 roku, celem sprawdzenia, czy 
oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikowania do uczestnictwa 
w przetargu. 

2. Przetargiem objęto prawo własności do działki gruntu oznaczonej 1619/5 
o pow. 0,0731 ha 

3. Teren, na którym położona jest działka nr 1619/5, przeznaczony jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z uchwałą nr LII/333/2006 Rady Miasta Dęblin 
z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla "PUŁASKIEGO" w Dęblinie - część II. 

4. Działka nr 1619/5 stanowi własność gminy Miasto Dęblin, wpisaną do Księgi 
wieczystej LU1Y/00007545/2 Sądu Rejonowego w Rykach IV Wydział Ksiąg. 
Zbywana nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na nich żadne zobowiązania. 

5. Wybrano formę przetargu ograniczonego ponieważ kształt nieruchomości, jej 
wymiary i położenie uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębną 
nieruchomość, ale może ona stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla 
sąsiednich działek. 

6. Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli działek ewidencyjnych nr 
dz. nr 1615, 1616 oraz dz. nr 1620/6, obręb 0001 Dęblin, które to działki przylegają do 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 

7. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 42 000 zł netto (czterdzieści dwa 
tysiące zł). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT - 23% 

8. Sprzedaż następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.). 

9. Dnia 07.10.2020 Komisja dokonała czynności sprawdzenia, czy oferenci spełniają 
warunki przetargowe. 

10. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło wadium i nie było zgłoszeń pisemnych 
zamiaru uczestnictwa w przetargu. 

11. Z powodu braku spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu Burmistrza Miasta 
Dęblin z dnia 4 września 2020 r., Komisja nie zakwalifikowała do przetargu żadnego 
oferenta. 

12. Z powodu braku oferentów, przetarg ograniczony sprzedaży działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 1619/5, obręb 0001 Dęblin, ogłoszony na dzień 
8 października 2020 roku g. 10:30 został zakończony wynikiem negatywnym. 

Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 
rozstrzygnięcia 

Do wiadomości: 
1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny UM Dęblin 

Sporządził. I. Koślatel. 81 883 00 82 
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