WYKAZ
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Siedliszcza podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do najmu.

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej

Działka nr 1790
KW LU1C/00048997/5

Powierzchnia nieruchomości

Pomieszczenie nr 1 – 70,45 m2
Pomieszczenie nr 2 – 65,45 m2
Pomieszczenie nr 3 – 69,25 m2
+ korytarz 31,40 m2

Opis nieruchomości oraz
przeznaczenie

Pomieszczenia magazynowe znajdujące sie w hali
warsztatowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 3 na dz.
Nr 1790 w Siedliszczu
Pomieszczenie magazynowe nr1 i nr 2 wraz z przyległym
korytarzem oraz pomieszczenie magazynowe nr 3

Umowa najmu

Zawarta na czas określony (3 lata)

Wysokość czynszu

1000 zł netto miesięcznie

Termin wnoszenia opłat

Do 10-go każdego miesiąca

Przeznaczenie w planie
RPU 3 – tereny obsługi rolnictwa, przemysłu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siedliszcze
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 2020 r. poz. 65 z
późn. zm.) – W ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.
2. Na przedmiotowych nieruchomościach nie istnieją żadne obciążenia i zobowiązania

Wykaz zamieszcza się: na stronie www gminy
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Siedliszczu
w dniu 27 kwietnia 2020 r.
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik
Burmistrz Siedliszcza
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WYKAZ
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Siedliszcza podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do najmu.

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej

Działka nr 1790
KW LU1C/00048997/5

Powierzchnia nieruchomości

Pomieszczenie nr 12 – 70,74 m2
Pomieszczenie nr 14 – 70,80 m2

Opis nieruchomości oraz
przeznaczenie

Pomieszczenia magazynowe znajdujące sie w hali
warsztatowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 3 na dz.
Nr 1790 w Siedliszczu
Pomieszczenie magazynowe nr 12 i nr 14

Umowa najmu

Zawarta na czas określony (3 lata)

Wysokość czynszu

600 zł netto miesięcznie

Termin wnoszenia opłat

Do 10-go każdego miesiąca

Przeznaczenie w planie
RPU 3 – tereny obsługi rolnictwa, przemysłu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siedliszcze
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 2020 r. poz. 65 z
późn. zm.) – W ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.
2. Na przedmiotowych nieruchomościach nie istnieją żadne obciążenia i zobowiązania

Wykaz zamieszcza się: na stronie www gminy
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Siedliszczu
w dniu 27 kwietnia 2020 r.
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik
Burmistrz Siedliszcza
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