
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                             Załącznik do 
                                                                                                                                                                                                                                            Zarządzenia Nr 901/22   
                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrza Parczewa    
                                                                                                                                                                                                                                                  z dnia 8.09.2022r.                                                                                                            

            

                                 
                                   WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM 
 
                   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r.,  
poz. 1899 z późn. zm.)  podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokale użytkowe będące własnością  Gminy Parczew   
z przeznaczeniem do oddania w najem 
 
 

 
Lp. 

Nr księgi 
wieczystej 

Numer 
działki 

Numer 
lokalu 

Pow. 
lokalu 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości w 

planie 
zagospodarowania 

Wysokość 
opłat z tytułu 
najmu, termin 

wnoszenia 
opłat  

Zasady 
aktualizacja opłat 

Położenie 
nierucho

mości, 
lokalu 

Forma oddania 
nieruchomości 

1. LU1R/00030346/2 918/2 2 45,00 
m2 

działka 
zabudowana, 

Hala 
Staromiejska, 

lokal użytkowy 

pod teren usług 
handlu i rzemiosła 

15 zł/1 m2 

czynsz najmu 
płatny do 

końca każdego 
miesiąca 

danego roku 

Czynsz najmu 
podwyższany 
corocznie o 

wskaźnik cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 

w okresie 
pierwszych trzech 

kwartałów 
danego roku 

Parczew, 
Plac 

Wolności 
43 

Najem na czas 
nieokreślony  
w przetargu 

ustnym 
nieograniczonym 

 
 
 
 

2. LU1R/00030346/2 918/2 3 42,85 
m2 

działka 
zabudowana, 

Hala 
Staromiejska, 

lokal użytkowy 

pod teren usług 
handlu i rzemiosła 

15 zł/1 m2 

czynsz najmu 
płatny do 

końca każdego 
miesiąca 

danego roku 

Czynsz najmu 
podwyższany 
corocznie o 

wskaźnik cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 

w okresie 
pierwszych trzech 

kwartałów 
danego roku 

Parczew, 
Plac 

Wolności 
43 

Najem na czas 
nieokreślony w 

przetargu ustnym 
nieograniczonym 

 
 



3. LU1R/00030346/2 918/2 9 22,50 
m2 

działka 
zabudowana, 

Hala 
Staromiejska, 

lokal użytkowy 

pod teren usług 
handlu i rzemiosła 

15 zł/1 m2 

czynsz najmu 
płatny do 

końca każdego 
miesiąca 

danego roku 

Czynsz najmu 
podwyższany 
corocznie o 

wskaźnik cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 

w okresie 
pierwszych trzech 

kwartałów 
danego roku 

Parczew, 
Plac 

Wolności 
43 

Najem na czas 
nieokreślony w 

przetargu ustnym 
nieograniczonym 

 
 

  
 

 

Burmistrz Parczewa 
                                                                                                                                                                                                                     ( - - ) 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 13 września 2022 r. 
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń…………………………………….                                                                                                              
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: M. Maliszewski 


