Dęblin, 2020-12-08
GKP.6840.30.2.2020
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN
w sprawie rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) sprzedaży działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 4067/5 położonej przy ul. Balonnej w Dęblinie
1. W dniu 4 grudnia 2020 roku o godz. 10:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Dęblin przy
ul. Rynek 12, przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony (licytację).
2. Przetargiem objęto działkę o numerze ewidencyjnym 4067/5 o pow. 3,2207 ha,
położoną w Dęblinie przy ul. Balonnej, obręb geodezyjny 0001 Dęblin.
3. Teren, na którym położona jest działka nr 4067/5 do sprzedaży, przeznaczony jest pod
obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi, zgodnie z uchwałą nr
XLVI/254/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Dęblina (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 3399).
4. Dla wskazanej w pkt 2 nieruchomości Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1 Y/00010095/6.
5. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości ustalona została na kwotę
902 000,00 zł netto (dziewięćset dwa tysiące zł). Sprzedaż nieruchomości była objęta
podatkiem od towarów i usług VAT. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %.
6. Działka nr 4067/5 sprzedawana była w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990).
7. W terminie określonym w ogłoszeniu, do wpłacenia wadium w wysokości 90 000 zł
(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłynęło 1 (jedno) wadium.
8. Wadium wpłaciła firma Węglo-Import Pachucy Kamil i została ona dopuszczona do
przetargu.
9. Uczestnik przetargu dokonał postąpienia w przetargu na kwotę 9 020,00 zł (dziewięć
tysięcy dwadzieścia zł).
10. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, nabywcą przedmiotu sprzedaży
opisanego w pkt 2, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji), za kwotę
netto 911 020,00 zł (dziewięćset jedenaście tysięcy dwadzieścia złotych), po
doliczeniu podatku 23 % VAT: 1 120 554,60 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy
pięćset pięćdziesiąt cztery 60/100 złotych) spośród jednego uczestnika dopuszczonego
do przetargu została firma Węglo-Import Pachucy Kamil, ul. 100-lecia Kolei
Nadwiślańskiej, 08-530 Dęblin.
11. Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nie wpłynęła żadna skarga.
Sporządził: I.Kośla 81 883 00 82
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