
Siedliszcze, dnia 23 października 2020 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 23 października 2020 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu: 

- II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność komunalną 

Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

NIERUCHOMOŚĆ  NIEZABUDOWANA  położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe 

Pierwsze - działka nr 245/9 o pow. 0,4986 ha 

3. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) –  9 972,00 zł

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Siedliszcze  
jest położona w terenach „R” – teren upraw rolnych  osiada urządzoną Księgę Wieczystą KW 
LU1C/00038152/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z-ca Burmistrza Siedliszcza

/-/ mgr inż. Grzegorz Jędruszak



Siedliszcze, dnia 23 października 2020 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 23 października 2020 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu: 

- II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność komunalną 

Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

NIERUCHOMOŚĆ  NIEZABUDOWANA  położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe 

Pierwsze - działka nr 246 o pow. 1,33 ha 

3. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) –  136 724,00 zł

4. Nie stwierdzono wpływu wadium

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Siedliszcze  
jest położona w terenach „1.U/P” – teren zabudowy usługowej i produkcyjnej (zabudowa usług 
nieuciążliwych,  zabudowa  produkcyjna,  zabudowa  składowa,  magazynowa)  i  posiada 
urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00038152/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie 
Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z-ca Burmistrza Siedliszcza

/-/ mgr inż. Grzegorz Jędruszak



Siedliszcze, dnia 23 października 2020

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 23 października 2020 r. o godz. 1000 

w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu

1. Rodzaj przetargu:

 II  przetarg  ustny  nieograniczony na  zbycie  nieruchomości  stanowiącej  własność 

komunalną Gminy Siedliszcze

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu:

-  nieruchomość  zabudowana  budynkiem  drewnianym  po  byłej  Szkole  Podstawowej  o pow. 

użytkowej 501 m2

- budynek gospodarczy murowany o pow. użytkowej 31,87 m2

- ogrodzenie 339 m2 

na działkach: 244/4 – 0,4249 ha i 245/10 – 0,1300 ha położonych w obrębie geodezyjnym Chojno 
Nowe Pierwsze

3. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) –  209 626,00 zł
4. Nie stwierdzono wpływu wadium
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w  działka  gruntu  zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Siedliszcze  
jest położona w terenach „R” – teren upraw rolnych 

Posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW LU1C/00042134/6  i  LU1C/00038152/7  prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z-ca Burmistrza Siedliszcza

/-/ mgr inż. Grzegorz Jędruszak


