
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr   50/ 2007 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia  29 czerwca  2007r.  
 
 
             

Położenie 

  
Przeznaczona do: 

 

Lp. Nr ewidencyjny 

nieruchomości 

Oznaczenie 

w księdze 

wieczystej  

 Pow. w ha 
Nieruchomości w m 

Dęblin 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 

w planie 

miejscowym 

 

Sprzedaży 

 

Wieczystego  

Użytkowania 

oddania w najem lub 

dzierżawę 

Cena 

sprzedaży 

w zł. 

Opłata za 

użytkowanie 

wieczyste 

 

Uwagi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
1. 

 
735/7 

 
10028 

 
0,0279 

 
ul.  
Przechodnia 

działka gruntu 
zabudowana 
pawilonem 
handlowym 

 
grunt pod bud. 
komercyjne  
 

 
art. 231 §2 K.c. 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

            
12 000 

  

2. 
 

4069/1 
 

1657 2,8554 ul. Podchorążych teren niezabudowany  ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

142 770   

3 4069/2 1657 4,8018 ul. Podchorążych teren niezabudowany ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

240 090   

4. 4069/3 1657 0,8358 ul. Podchorążych teren niezabudowany ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

417 90   

5. 4070/1 1670 2,5156 ul. Podchorążych teren niezabudowany ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

125 780   

6. 4070/2 1670 0,3773 ul. Podchorążych teren niezabudowany ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

18 865   

7. 4070/3 1670 0,4565 ul. Podchorążych  
teren niezabudowany 

ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

22 825   

8. 4070/4 1670 0,1133 ul. Podchorążych  
teren niezabudowany 

ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

5 665   

9. 4074 1657 3,5115 ul. Podchorążych  
teren niezabudowany 

ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

175 575   

10. 4077 1657 0,3361 ul. Podchorążych  
teren niezabudowany 

ośrodki turystyczno-
wypoczynkowe wraz z 
towarzyszącymi 
urządzeniami sportu 
oraz zieleń 
ogólnodostępną. 

przetarg 
nieograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

16 805   



 2 
11. 1/32 19836 0,7961 Os. Stawy teren zabudowany 

budynkiem 
wielorodzinnym nr 9 

Zabudowa 
wielorodzinna 

przetarg 
nieograniczony 

  
 

320 000   

12. 1/34 19837 0,8522 Os. Stawy teren zabudowany 
budynkiem 
wielorodzinnym nr 10 

Zabudowa 
wielorodzinna 

przetarg 
nieograniczony 

  130 000   

13. 1/36 19838 0,6547 Os. Stawy teren zabudowany 
budynkiem 
wielorodzinnym nr 11 

Zabudowa 
wielorodzinna 

przetarg 
nieograniczony 

  300 000   

 
14. 

 
632/1 

 
6860 

 
0,0383 

 
ul. Niepodległości 

 
teren niezabudowany 

budownictwo 
mieszkaniowe, i 
komercyjne oraz 
ciąg 
komunikacyjny 

przetarg 
ograniczony 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

15 000   

15. 3137/5 7545 0,0365 ul Stężycka teren niezabudowany budownictwo 
mieszkaniowe 

zamiana celem 
poprawienia 
warunków 
zabudowy 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

7 000   

 
16. 

 
po podziale 

działki nr  
4117/7 
na trzy 
działki 

 
7018 

 
0,0648 

 
ul. 
Żwirki i Wigury 

 
teren niezabudowany 

 
budownictwo 
mieszkaniowe 

zakup działek 
przyległy celem 
poprawienia 
warunków 
zagospodarowania 
działek 
posiadanych 

 Wariant II 
Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

6 000   

 
 
 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni , na podstawie art. 35 ust.2 pkt.12  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze 

zmianami) w terminie 6 tygodni  od daty opublikowania niniejszego wykazu,  mogą być składane wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. 

 

                                                                          


