
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO
przeznaczonych do sprzedaży 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) 
i uchwały nr 130/744/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchwały nr 130/745/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie

zbycia nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Oznaczenie nieruchomości 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie
nieruchomości w planie

zagospodarowania
przestrzennego 

Termin
zagospodarowania

nieruchomości 

Forma
sprzedaży

Cena w zł Uwagi
Nr KW Nr działki

Pow. działki
[ha]

Pow.
użytkowa

lokalu [m2]

Udział 
w działce

Obręb
ewidencyjny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BI3P/00017571/1 310/2 0,1306 ha 50,70 7129/14056 Czartajew

Mieszkanie nr 1
w budynku przy ul. Długiej 134

w Czartajewie
 o powierzchni użytkowej 

50,70 m2 z pomieszczeniem
przynależnym w budynku

gospodarczym o pow. 20,59 m2

wraz z udziałem części gruntu i
udziałem w części wspólnej

budynku wynoszącym
7129/14056

Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania

przestrzennego gminy
Siemiatycze,

zatwierdzonego Uchwałą
nr XV/106/2000 Rady

Gminy Siemiatycze z 25
października 2000 r. (Dz.

U. Woj. Podlaskiego Nr 30
z 2000 r. poz. 468 z późń.
zm.), w związku z art. 30
ustawy z dnia 27 marca

2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z
2020 r. poz. 293 ze zm.)
działka o nr geod. 310/2

leży w terenach
oznaczonych na rysunku
symbolem MN – tereny

zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 

------------

Sprzedaż na
własność na

rzecz najemcy w
trybie

bezprzetargowym

59 500,00
---------

BI3P/00017571/1 310/2 0,1306 ha 50,60 6927/14056 Czartajew Mieszkanie nr 2
w budynku przy ul. Długiej 134

w Czartajewie
 o powierzchni użytkowej 

50,60 m2 z pomieszczeniem
przynależnym w budynku

gospodarczym o pow. 18,67 m2

wraz z udziałem części gruntu i
udziałem w części wspólnej

budynku wynoszącym
6927/14056

Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania

przestrzennego gminy
Siemiatycze,

zatwierdzonego Uchwałą
nr XV/106/2000 Rady

Gminy Siemiatycze z 25
października 2000 r. (Dz.

U. Woj. Podlaskiego Nr 30
z 2000 r. poz. 468 z późń.
zm.), w związku z art. 30

------------ Sprzedaż na
własność na

rzecz najemcy w
trybie

bezprzetargowym

59 400,00 ---------



ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z
2020 r. poz. 293 ze zm.)
działka o nr geod. 310/2

leży w terenach
oznaczonych na rysunku
symbolem MN – tereny

zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 

Uwaga – ewentualne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami należy składać do dnia 01.12.2022 r.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od dnia 20 października 2022 r. do dnia 10 listopada 2022 r. 

   STAROSTA

mgr Marek Bobel


