
 

Siedliszcze, dnia 10 lipca 2020 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 
 

1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń magazynowych znajdujących się 

w hali warsztatowej stanowiącej własność komunalną Gminy Siedliszcze. 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- Pomieszczenie magazynowe nr 12 o pow. 70,74 m2 i nr 14 o pow. 70,80 m2  znajdujące 

się w hali warsztatowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 3 na dz. Nr 1790 w 

Siedliszczu. 

3. Cena wywoławcza najmu nieruchomości – 600 zł/m-c 

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

6. Najwyższa kwota netto uzyskana w przetargu – 610 zł/m-c 

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

- najemcą został/a – Świeca Bożena Usługi Transportowe 

 

Działka gruntu, na której znajduje się hala warsztatowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą 

KW LU1C/00048997/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik 
 



 

Siedliszcze, dnia 10 lipca 2020 r. 

 

 

 
INFORMACJA 

o wyniku przetargu odbytego w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 1000  

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu 
 

1. Rodzaj przetargu: 

- przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń magazynowych znajdujących się 

w hali warsztatowej stanowiącej własność komunalną Gminy Siedliszcze. 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu: 

- Pomieszczenie magazynowe nr 1 o pow. 70,45 m2 i nr 2 o pow. 65,45 m2 wraz z 

przyległym korytarzem o pow. 31,40 m2 oraz pomieszczenie magazynowe nr 3 o pow. 

69,25 m2  znajdujące się w hali warsztatowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 3 na 

dz. Nr 1790 w Siedliszczu. 

3. Cena wywoławcza najmu nieruchomości – 1000 zł/m-c 

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0 

6. Najwyższa kwota netto uzyskana w przetargu – 1010 zł/m-c 

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. 

- najemcą został/a – PPHU WINYL-POL WYBACZ Spółka jawna 

 

Działka gruntu, na której znajduje się hala warsztatowa posiada urządzoną Księgę Wieczystą 

KW LU1C/00048997/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

 

 
 

Burmistrz Siedliszcza 

 

/-/ mgr inż. Hieronim Zonik 
 


