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INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 

     

1. W dniu 9.06.2021 r. o godz. 1050 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa przy ul.  

Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, w sali konferencyjnej (lok. 106) Urzędu 

Gminy odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Dąbrowa położonej w obrębie Karczów, oznaczonej jako 

działka nr 359/18 z arkusza mapy 1 o powierzchni 0,1189 ha (w operacie ewidencji 

gruntów i budynków oznaczona użytkiem RV-0,1049 ha i grunty pod rowami W 

-0,0140 ha), dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00076529/2. 

 

2. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: wadium wpłaciło 6 osób, 

które zostały dopuszczone do przetargu i umieszczone na liście osób dopuszczonych 

do przetargu, gdyż w wyznaczonym terminie wpłaciły wadium. 

 

3. Cena wywoławcza w przetargu: 58.910,00 zł (plus podatek VAT w wysokości 23%). 

 

4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 106.026,00 zł w tym: wylicytowana 

należność 86.200,00 zł plus podatek VAT w wysokości: 19.826,00 zł 

 

5. Podmiot wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości: Pani Elżbieta 

Wachowska. 

 
 

                                                                                                                 WÓJT 

                                                                                              /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 
 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrowa 49-120 Dąbrowa ul. Ks. prof. J. 

Sztonyka 56.  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1990 ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, przez okres 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania powierzonych nam 

obowiązków. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z 

prawem przetwarzaniu danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej www.bip.gminadabrowa.pl w zakładce „Urząd Gminy - Ochrona Danych Osobowych” 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/2961/2531/ochrona-danych-osobowych.html. 
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