
Załącznik do  
zarządzenia Nr 548/21   

Burmistrza Parczewa  
dnia 14.01.2021 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 2020 r., poz. 1990 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 
działki 

Powierzchnia 
działki [ha] 

Opis 
Nieruchomości, 
przeznaczenie 

Przeznaczenie w 
MPZP Gminy 
Parczew 

Termin 
zagospodarow
ania 

Wysokość 
opłaty z tytułu 

dzierżawy                    
i termin 

wnoszenia 
opłat  

Zasady aktualizacji 
opłat  

z tytułu dzierżawy 

Parczew                       
ul. 11 Listopada 

KW 10922 
 
 

1245 
 
 

0,4391 
 
 
 

Część działki pod 
baner 
reklamowy 

MN – teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
KG(W) – teren dróg 
głównych 
wojewódzkich; W – 
teren wód 

Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

10,00 zł netto 
za 1 m² + VAT  
23% opłata 
miesięczna, do 
końca każdego 
miesiąca 
danego roku 
 

Zmiana stawki 
czynszu 
dzierżawnego 
zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza 
Parczewa 

Parczew 
ul. Piwonia 

KW 
LU1R/00060
175/1 

151 
 

0,8416 Część działki pod 
ogród 

ZP – zieleń parkowa Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

0,07 zł netto za 
1 m², opłata 
roczna do                   
30 września 
każdego roku 

Zmiana stawki 
czynszu 
dzierżawnego 
zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza 
Parczewa 

Parczew 
ul. Mickiewicza 

KW 52092 2484/2 0,0674 Część działki pod 
garaż 

MW/MN – teren 
zabudowy 
wielorodzinnej z 
dopuszczeniem 
zabudowy 
jednorodzinnej 

Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

0,80 zł netto za 
1 m² + VAT  
23% opłata 
miesięczna, do 
końca każdego 
miesiąca 
danego roku 
 

Zmiana stawki 
czynszu 
dzierżawnego 
zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza 
Parczewa 



Parczew 
ul. 11 Listopada - 
Szytki 

KW 19856 1247/1 0,7289 Ogrody 
działkowe, 
działka 
ogrodowa nr 192 
powierzchnia 
299 m² 

ZD – teren ogrodów 
działkowych; 
ZP – teren zieleni 
parkowej; w – teren 
wód 

Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

0,07 zł netto za 
1 m², opłata 
roczna do                   
30 września 
każdego roku 

Zmiana stawki 
czynszu 
dzierżawnego 
zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza 
Parczewa 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  Zastępca Burmistrza Parczewa 
                                                                                                                                                                                             (-) Michał Bożym 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 19 stycznia 2021 r.                                                                         
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń…………………………………….                                                                                                                             
  
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: M. Maliszewski 

 

 


