
 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 105 o pow. 0,26 ha położona w obrębie geodezyjnym Kulik-Kolonia 

przeznaczona pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,80 q pszenicy rocznie 

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 0,90 q pszenicy rocznie 

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

- dzierżawcą został/a – Bedliński Sylwester 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00036957/6 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

 /-/ mgr inż. Hieronim Zonik 



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 193/2 o pow. 0,14 ha położona w obrębie geodezyjnym Majdan Zahorodyński 

przeznaczona pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,08 q pszenicy rocznie 

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 0,18 q pszenicy rocznie 

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

- dzierżawcą został/a – Szelest Jacek 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00037141/0 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik 



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 193/4 o pow. 0,76 ha położona w obrębie geodezyjnym Majdan Zahorodyński 

przeznaczona pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,23 q pszenicy rocznie 

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 0,33 q pszenicy rocznie 

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

- dzierżawcą został/a – Szelest Jacek 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00047714/1 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik 



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
8. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

9. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 238 o pow. 0,17 ha położona w obrębie geodezyjnym Dobromyśl przeznaczona 

pod uprawy rolne 

10. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,31 q pszenicy rocznie 

11. Nie stwierdzono wpływu wadium 

12. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00036958/3 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 70/1 o pow. 0,1864 ha położona w obrębie geodezyjnym Janowica przeznaczona 

pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,24 q pszenicy rocznie 

4. Nie stwierdzono wpływu wadium 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00080388/9 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 179/1 o pow. 0,09 ha położona w obrębie geodezyjnym Kulik przeznaczona pod 

uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,29 q pszenicy rocznie 

4. Nie stwierdzono wpływu wadium 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00036955/2 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 57/7 o pow. 0,28 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Stare przeznaczona 

pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,66 q pszenicy rocznie 

4. Nie stwierdzono wpływu wadium 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00037540/7 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 5/8 o pow. 0,51 ha położona w obrębie geodezyjnym Kulik-Kolonia przeznaczona 

pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,64 q pszenicy rocznie 

4. Nie stwierdzono wpływu wadium 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00023056/6 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 64 o pow. 0,62 ha położona w obrębie geodezyjnym Kulik-Kolonia przeznaczona 

pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,61 q pszenicy rocznie 

4. Nie stwierdzono wpływu wadium 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00023056/6 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 71 o pow. 1,33 ha położona w obrębie geodezyjnym Kulik-Kolonia przeznaczona 

pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 2,55 q pszenicy rocznie 

4. Nie stwierdzono wpływu wadium 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00086595/5 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



 

Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 1129 o pow. 0,28 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Drugie 

przeznaczona pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,33 q pszenicy rocznie 

4. Nie stwierdzono wpływu wadium 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00035514/2 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik



Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 547 o pow. 0,1939 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze przeznaczona 

pod uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,15 q pszenicy rocznie 

4. Nie stwierdzono wpływu wadium 

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00033308/1 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik 



Siedliszcze, dnia 13 lipca 2018 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 

 
1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność 

komunalną Gminy Siedliszcze 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- działka nr 328 o pow. 0,21 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojeniec przeznaczona pod 

uprawy rolne 

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,18 q pszenicy rocznie 

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 0,28 q pszenicy rocznie 

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

- dzierżawcą został/a – Wawrzyszuk Monika 

 

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00081933/2 prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik 

 

 


