
WYKAZ
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Burmistrz Siedliszcza podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do zbycia.

Nieruchomość nr 1

Opis Nieruchomości: 
(zabudowana, niezabudowana –  NIERUCHOMOŚĆ  NIEZABUDOWANA w Majdanie 
opis budynków położenie itp.) Zahorodyńskim

Księga wieczysta:   –   LU1C/00047714/1
Numer działki: –   128/3
Pow. Działki : –   0,0554 ha

Cena nieruchomości:
gruntu: –  12 437,00 zł
budynku mieszkania:         ……………………………..
Razem: –   12 437,00 zł (+ należny  podatek VAT)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze:
MR, MN, UTL, U-15 – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, letniskowa, usługi nieuciążliwe 
Forma zbycia:  - przetarg ustny nieograniczony. 

Nieruchomość nr 2

Opis Nieruchomości: 
(zabudowana, niezabudowana –  NIERUCHOMOŚĆ  NIEZABUDOWANA w Majdanie 
opis budynków położenie itp.) Zahorodyńskim

Księga wieczysta:   –   LU1C/00047714/1
Numer działki: –   128/4
Pow. Działki : –   0,0527 ha

Cena nieruchomości:
gruntu: –  11 831,00 zł
budynku mieszkania:         ……………………………..
Razem: –   11 831,00 zł (+ należny  podatek VAT)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze:
MR, MN, UTL, U-15 – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, letniskowa, usługi nieuciążliwe 
Forma zbycia:  - przetarg ustny nieograniczony. 
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Nieruchomość nr 3

Opis Nieruchomości: 
(zabudowana, niezabudowana –  NIERUCHOMOŚĆ  NIEZABUDOWANA w Majdanie 
opis budynków położenie itp.) Zahorodyńskim

Księga wieczysta:   –   LU1C/00047714/1
Numer działki: –   128/9
Pow. Działki : –   0,1049 ha

Cena nieruchomości:
gruntu: –  23 550,00 zł
budynku mieszkania:         ……………………………..
Razem: –  23 550,00 zł (+ należny  podatek VAT)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze:
MR, MN, UTL, U-15 – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, letniskowa, usługi nieuciążliwe 
Forma zbycia:  - przetarg ustny nieograniczony. 

Nieruchomość nr 4

Opis Nieruchomości: 
(zabudowana, niezabudowana –  NIERUCHOMOŚĆ  NIEZABUDOWANA w Majdanie 
opis budynków położenie itp.) Zahorodyńskim

Księga wieczysta:   –   LU1C/00047714/1
Numer działki: –   128/10
Pow. Działki : –   0,1012 ha

Cena nieruchomości:
gruntu: –  22 719,00 zł
budynku mieszkania:         ……………………………..
Razem: –  22 719,00 zł (+ należny  podatek VAT)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedliszcze:
MR, MN, UTL, U-15 – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, letniskowa, usługi nieuciążliwe 
Forma zbycia:  - przetarg ustny nieograniczony. 

UWAGI!!!
1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z 
późn. zm.) – W ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.
2. Na przedmiotowych nieruchomościach nie istnieją żadne obciążenia i zobowiązania  
3. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację.

Wykaz zamieszcza się: na stronie www gminy
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Siedliszczu

w dniu 14 maja 2018 r.

       /-/ mgr inż. Hieronim Zonik
                      Burmistrz Siedliszcza
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