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Lista osób zakwalifikowanych 

do udziału w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym 
sprzedaży działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1619/3, obręb 0001 Dęblin 

Na podstawie uchwały Nr XXVI1/168/2020 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 kwietnia 2020 r. w 
sprawie sprzedaży działek nr 1619/3 i nr 1619/5 położonych w Dęblinie, obręb 0001 Dęblin, Komisja 
przetargowa, powołana zarządzeniem Nr 141.2020 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 4 września 2020 
roku, 
w składzie: 

Przewodniczący: Iwona Kośla 
Z-ca przewodniczącego Mirosław Paczek 
Członkowie: Małgorzata Wójcik 

Iwona Królikowska 
Marcin Daniel 

zebrała się celem sprawdzenia, czy oferenci spełniają warunki przetargowe 
i zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu, zgodnie z § 15 pkt. 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

I. Komisja stwierdziła, że: 
1. Burmistrz Miasta Dęblin wybrał formę przetargu ograniczonego ponieważ kształt nieruchomości, 

jej wymiary i położenie uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, ale 
może ona stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla sąsiednich działek. 

2. Z w/w powodów przetarg ograniczony został do właścicieli działek ewidencyjnych 
nr 1617 oraz dz. nr 1620/4, obręb 0001 Dęblin, które to działki przylegają do nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu. 

3. W przetargu na sprzedaż przedmiotowej działki nr 1619/3 mogą wziąć udział właściciele 
przyległych działek oznaczonych nr 1617 oraz 1620/4, obręb 0001 Dęblin, którzy wpłacą wadium 
oraz zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 
5 października 2020 r. do godziny 16:00. 

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

II. Komisja przetargowa 
1. Z powodu braku spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 

4 września 2020 r., nie zakwalifikowała do przetargu żadnego oferenta. 
2. Ponieważ nie ma oferentów, przetarg ograniczony sprzedaży działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 1619/3, obręb 0001 Dęblin, ogłoszony na dzień 8 października 2020 roku g. 10:00 
zostaje zakończony wynikiem negatywnym. 

3. Informację sporządzono w dwóch egzemplarzach oraz opublikowano na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Dęblin oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Dęblin. 
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