
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 254 o pow. 1,89 ha położona w obrębie geodezyjnym Mogilnica przeznaczona pod

uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 4,59 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 41,00 q pszenicy rocznie

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

- dzierżawcą został/a – Łukasz Łoboda

W/w działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW  LU1C/00036954/5 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 662 o pow. 1,53 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojeniec przeznaczona pod

uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 2,27 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 14,10 q pszenicy rocznie

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

- dzierżawcą został/a – Marcin Dudek

W/w działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW  LU1C/00094067/4 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 661 o pow. 0,75 ha położona w obrębie geodezyjnym Chojeniec przeznaczona pod

uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 1,12 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 4,80 q pszenicy rocznie

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

- dzierżawcą został/a – Beata Jabłońska

W/w działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW  LU1C/00094067/4 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 364  o pow.  0,34 ha położona w obrębie geodezyjnym  Chojno Nowe Pierwsze

przeznaczona pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,85 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 5,10 q pszenicy rocznie

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

- dzierżawcą został/a – Beata Jabłońska

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
/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 296  o pow.  1,00 ha położona w obrębie geodezyjnym  Majdan Zahorodyński

przeznaczona pod uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,33 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

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 – Ewa Niezabitowska

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
/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 131 o pow.  0,22 ha położona w obrębie geodezyjnym  Bezek przeznaczona pod

uprawy rolne

3. Cena wywoławcza dzierżawy nieruchomości – 0,71 q pszenicy rocznie

4. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

6. Najwyższa kwota uzyskana w przetargu – 0,81 q pszenicy rocznie

7. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

- dzierżawcą został/a – Piotr Remiś

W/w działka  gruntu  posiada  urządzoną  Księgę  Wieczystą KW  LU1C/00036956/9 prowadzoną
przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Burmistrz Siedliszcza

mgr inż. Hieronim Zonik
/podpisano elektronicznie/


