
Siedliszcze, dnia 06 listopada 2020

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 06 listopada 2020 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

- przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność komunalną 

Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 1426 o pow. 0,0397 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze

3. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) –  6 034,00 zł

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa cena netto uzyskana w przetargu –  6 104,00 zł

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym:

- nabywcą został: Tomasz Dyszewski

W/w  działka  gruntu  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Siedliszcze  
jest położona w terenach „MN-33”- teren zabudowy jednorodzinnej

Posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW  LU1C/00037540/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  
w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z-ca Burmistrza Siedliszcza

/-/ mgr inż. Grzegorz Jędruszak



Siedliszcze, dnia 06 listopada 2020

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 06 listopada 2020 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

- przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność komunalną 

Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 2167/13 o pow. 0,1118 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze

3. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) –  23 981,00 zł

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa cena netto uzyskana w przetargu –  24 221,00 zł

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym:

- nabywcą został: Tomasz i Dominika małż. Woskowicz

W/w  działka  gruntu  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Siedliszcze  
jest położona w terenach „2MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW  LU1C/00037540/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  
w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z-ca Burmistrza Siedliszcza

/-/ mgr inż. Grzegorz Jędruszak



Siedliszcze, dnia 06 listopada 2020

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 06 listopada 2020 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

- przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność komunalną 

Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 2458/2 o pow. 0,1256 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze

3. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) –  26 175,00 zł

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa cena netto uzyskana w przetargu –  26 445,00 zł

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym:

- nabywcą został: Adam Bystry

W/w  działka  gruntu  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Siedliszcze  
jest położona w terenach „02MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW  LU1C/00037540/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  
w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z-ca Burmistrza Siedliszcza

/-/ mgr inż. Grzegorz Jędruszak



Siedliszcze, dnia 06 listopada 2020

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 06 listopada 2020 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

- przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność komunalną 

Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

- działka nr 2458/3 o pow. 0,1256 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze

3. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) –  26 175,00 zł

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa cena netto uzyskana w przetargu –  26 445,00 zł

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym:

- nabywcą został: Adam Bystry

W/w  działka  gruntu  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Siedliszcze  
jest położona w terenach „02MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW  LU1C/00037540/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  
w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z-ca Burmistrza Siedliszcza

/-/ mgr inż. Grzegorz Jędruszak


