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WYKAZ 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Siedliszcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do zbycia. 
 

 
Nieruchomość nr 1 

Opis Nieruchomości:  

(zabudowana, niezabudowana)  –  NIERUCHOMOŚĆ  NIEZABUDOWANA w Chojeńcu-Kolonii 

opis budynków położenie itp. )         

Księga wieczysta:    –   LU1C/00036954/5 

Numer działki: –   333/8 

Pow. działki : –   0,0241 ha 

Cena nieruchomości:  

gruntu: –   9 888,00 zł 

budynku mieszkania:          …………………………….. 

Razem: –   9 888,00 zł (+ należny  podatek VAT) 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania   

przestrzennego Gminy Siedliszcze: - UG-1 – teren usług gastronomii 

Forma zbycia:  - przetarg ustny ograniczony.  

 

 

 

 

UWAGI!!! 

1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  

2. 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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 

– W ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu. 

3. Na nieruchomości nie istnieją żadne obciążenia i zobowiązania.  

4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane 

do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu 

5. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn i podając informację. 

 

 

 
 
 

Wykaz zamieszcza się: na stronie www gminy,  
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/ 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Siedliszczu 

w dniu 01 sierpnia 2022 r. 
     

 

       Burmistrz Siedliszcza 

    mgr inż. Hieronim Zonik 

             /podpisano elektronicznie/ 

                    

https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 143 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), dalej RODO, informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, 

82 569 22 02., email: gmina@siedliszcze.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod 

adresem: iod@zeto.lublin.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o sprzedaż gruntu komunalnego 

na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 28 i 37 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości; 

- zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.  

5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody 

przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie do wycofania 

zgody można kierować na adres e-mailowy: iod@zeto.lublin.pl. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem  ustawowym. Niepodanie danych będzie 

skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Podanie danych na podstawie Pana/Pani zgody jest 

dobrowolne i nie ma wpływu na jej realizację. 
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