Siedliszcze, dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 20 maja 2022 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 703 o pow. 0,20 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Pierwsze
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/00080813/8 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
mgr inż. Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/

Siedliszcze, dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 20 maja 2022 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 706 o pow. 0,16 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Pierwsze
przeznaczona pod uprawy rolne
3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,21 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00080813/8 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
mgr inż. Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/

Siedliszcze, dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 20 maja 2022 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 1222 o pow. 0,10 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Drugie
przeznaczona pod uprawy rolne
3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,16 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00095378/4 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
mgr inż. Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/

Siedliszcze, dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 20 maja 2022 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 1223 o pow. 0,11 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Drugie
przeznaczona pod uprawy rolne
3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,09 q pszenicy rocznie

4.

Nie stwierdzono wpływu wadium

5.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00095378/4 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
mgr inż. Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/

Siedliszcze, dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 20 maja 2022 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 1021 o pow. 0,66 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Drugie
przeznaczona pod uprawy rolne
3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,30 q pszenicy rocznie

4.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5.

Kandydat wycofał się z przetargu, brak postąpienia

6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00095378/4 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
mgr inż. Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/

Siedliszcze, dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 20 maja 2022 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 1017 o pow. 0,32 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Drugie
przeznaczona pod uprawy rolne
3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,16 q pszenicy rocznie

4.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5.

Kandydat wycofał się z przetargu, brak postąpienia

6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00080813/8 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
mgr inż. Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/

Siedliszcze, dnia 20 maja 2022 r.

INFORMACJA
o wyniku przetargu odbytego w dniu 20 maja 2022 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 1001 o pow. 0,26 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojno Nowe Drugie
przeznaczona pod uprawy rolne
3.

Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,33 q pszenicy rocznie

4.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5.

Kandydat wycofał się z przetargu, brak postąpienia

6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W/w działka gruntu posiada urządzoną Księgę Wieczystą KW LU1C/00095378/4 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza
mgr inż. Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/

