Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 327 o pow. 0,26 ha położona w obrębie geodezyjnym Wola Korybutowa Druga
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,33 q pszenicy rocznie

4.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6.

Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 0,43 q pszenicy rocznie

7.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
- dzierżawcą został/a – Mariusz Wałecki

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00062443/1 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 366/1 o pow. 0,28 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe I
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,78 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00038152/7 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 373/1 o pow. 0,20 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe I
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,42 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00038152/7 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 373/3 o pow. 0,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe I
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,45 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00038152/7 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 382/2 o pow. 0,1842 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe I
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,40 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00038152/7 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 468 o pow. 1,4763 ha położona w obrębie geodezyjnym Siedliszcze przeznaczona
pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 1,05 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada zbiór dokumentów I NS 4980/12.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 551 o pow. 0,77 ha położona w obrębie geodezyjnym Wola Korybutowa Druga
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 1,57 q pszenicy rocznie

4.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

5.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6.

Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 7,00 q pszenicy rocznie

7.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
- dzierżawcą został/a – Mariusz Wałecki

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00041238/8 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 580 o pow. 1,94 ha położona w obrębie geodezyjnym Majdan Zahorodyński
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,45 q pszenicy rocznie

4.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6.

Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 0,55 q pszenicy rocznie

7.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
- dzierżawcą został/a – Barbara Rutkowska

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 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 1090 o pow. 0,11 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe I
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,22 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00072042/3 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Siedliszcze, dnia 01 lutego 2019 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 01 lutego 2019 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 1256 o pow. 0,07 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe I
przeznaczona pod uprawy rolne

3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,03 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

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

