
INFORMACJA 
 

 

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem kompleksu pomieszczeń 

stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego będących w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół w Siemiatyczach, w skład których wchodzą: sala nr 50 w budynku nowej szkoły o 

pow. 36 m2 , sala nr 51 w budynku nowej szkoły o pow. 28,5 m2, pomieszczenie w 

budynku gospodarczym o pow. 47,2 m2, klasy lekcyjne w budynku nowej szkoły na 

okres od stycznia do czerwca i od października do grudnia (sobota, niedziela  – 

maksymalnie do 6 klas), o nr geod. 674/ 2 udział (9822/10000) 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ podaję do publicznej wiadomości informację 

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

w Siemiatyczach 

 

I Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 6 lutego 2017 roku w siedzibie 

Zespołu Szkół w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 43 

Przedmiot przetargu 

 

 wynajem kompleksu pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego będących 

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Siemiatyczach, w skład których wchodzą: sala nr 50 w 

budynku nowej szkoły o pow. 36 m2 , sala nr 51 w budynku nowej szkoły o pow. 28,5 m2, 

pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 47,2 m2, klasy lekcyjne w budynku nowej 

szkoły na okres od stycznia do czerwca i od października do grudnia (sobota, niedziela  – 

maksymalnie do 6 klas), o nr geod. 674/ 2 udział (9822/10000) 

Wyżej wymienione pomieszczenia usytuowane są w budynku nowej szkoły oraz w budynku 

gospodarczym w Zespole Szkół w Siemiatyczach, przy ul. Tadeusza Kościuszki 43 (udział 

wynoszący-9822/10000 w działce o nr geod. 674/2, KW 51599). Według ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze 

uchwalonego uchwałą nr XV/89/99 Rady Miejskiej w Siemiatyczach z dnia 30 grudnia 1999r. 

z późn. zm. działka niniejsza położona jest w obrębie obszarów zabudowy miasta oznaczonych 

cyfrą 1 i zaznaczonych kolorem czerwonym na rysunku studium, opisanych jako: obszary 

istniejącej zabudowy usług ponadlokalnych i lokalnych z dopuszczeniem wyburzeń i 

możliwością przebudowy, modernizacji i uzupełnień, z wyjątkiem inwestycji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Do przetargu dopuszczono 1 osobę 

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 3 730,00 zł brutto 

 

Osoba ustalona na nabywcę: 

Nadbużańska Szkoła Wyższa im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 43,                  

17-300 Siemiatycze 

 

                                                               Bożena Krzyżanowska 

                                                         dyrektor szkoły 


