Załącznik do
Zarządzenia Nr 259/19
Burmistrza Parczewa
dnia 22.11.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH
DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Położenie
nieruchomości

Nr księgi
wieczystej

Numer Powierzchnia
działki działki [ha],
[m²]

Opis
Nieruchomości
przeznaczenie

Przeznaczenie
w MPZP
Gminy
Parczew

Termin
zagospodarow
ania

Parczew
ul. Nowa

LU1R/00059621/3 1828

Część działki
2 m²

Teren pod schody
do lokalu

KL – ulice
komunikacji
lokalnej

Dzierżawa na
okres do 3 lat

Parczew
ul. PCK

LU1R/00059621/3 1880

Część działki
1 m²

Teren pod schody
do lokalu

KR – ulice
komunikacji
regionalnej

Dzierżawa na
okres do 3 lat

Parczew
ul. Kolejowa

LU1R/00085249/2 125/2

0,8622

Do użytkowania
rolniczego

MR –
zabudowa
zagrodowa;
RZ- zieleń
łąkowa

Dzierżawa na
okres do 3 lat

Wysokość
opłaty z tytułu
dzierżawy
i termin
wnoszenia
opłat
4,00 zł +
podatek VAT
opłata do końca
każdego
miesiąca
danego roku

Zasady
aktualizacji opłat
z tytułu dzierżawy

Zmiana stawki
czynszu
dzierżawnego
zgodnie z
Zarządzeniem
Burmistrza
Parczewa
4,00 zł +
Zmiana stawki
podatek VAT
czynszu
opłata do końca dzierżawnego
każdego
zgodnie z
miesiąca
Zarządzeniem
danego roku
Burmistrza
Parczewa
0,03 zł netto za Zmiana stawki
opłata roczna
czynszu
do 30 września dzierżawnego
danego roku
zgodnie z
Zarządzeniem
Burmistrza
Parczewa

Brudno,
gm. Parczew

42/7

Część działki
0,69 ha

Do użytkowania
rolniczego

MR – tereny
Dzierżawa na
zabudowy
okres do 3 lat
mieszkaniowej
zagrodowej;
RP – tereny
rolne bez prawa
zabudowy

0,03 zł netto za
opłata roczna
do 30 września
danego roku

Zmiana stawki
czynszu
dzierżawnego
zgodnie z
Zarządzeniem
Burmistrza
Parczewa

Burmistrz Parczewa
(-) Paweł Kędracki

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 26 listopada 2019 r.
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń…………………………………….

Sporządził: M. Maliszewski

