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INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

     

Na podstawie § 12  ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; zm. Dz. U.z 2020 r. poz. 1698) Wójt Gminy 

Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie Urzędu Gminy 

Dąbrowa (I piętro) na okres 7 dni oraz zamieszczając w BIP i na stronie  Urzędu Gminy 

Dąbrowa, informację o wyniku II  przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek 

przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Opolu, oznaczonej  

nr działki 970/175 km. 4: 

1. W dniu 27.04.2021 r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa przy  

ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, w sali konferencyjnej (I piętro - lok. 

106) Urzędu Gminy odbył się drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek 

przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dąbrowa 

położonej w Opolu, obręb Sławice, oznaczonej jako działka nr 970/175 z arkusza 

mapy 4 (w operacie ewidencji gruntów i budynków oznaczona użytkiem RIVa),  

o powierzchni 0,0533 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00076085/7. 

 

2. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:  

- została dopuszczona jedna osoba fizyczna, która to w wyznaczonym terminie 

wpłaciła wadium na konto depozytowe i złożyła pisemne zgłoszenie uczestnictwa  

w przetargu, a przedłożone przez niego dokumenty nie budziły wątpliwości natury 

formalno-prawnej; 

- nie dopuszczono do przetargu: 0 osób. 

 

3. Cena wywoławcza w przetargu: 15.600,00 zł (zwolniona z VAT).  

 

4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 15.760,00 zł (zwolniona z VAT). 

 

5. Podmiot wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości: Pan Igor Sobolewski. 

 

 

 

 

                                                                                                                 WÓJT 

                                                                                              /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
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