
                                                                                                                                                                                                                                                  Załącznik do  
        zarządzenia Nr 933/22   

Burmistrza Parczewa  
dnia 14.10.2022 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 2021 r., poz. 1899 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 
zagospodarowan
ia 

Wysokość opłaty 
z tytułu 

dzierżawy                    
i termin 

wnoszenia opłat  

Zasady aktualizacji 
opłat  

z tytułu dzierżawy 

Parczew  
ul. Piwonia 

KW 
LU1R/000601
75/1 

980 
 

0,3989 Cześć działki do 
dzierżawy pod 
ogród 

ZP – teren zieleni 
parkowej 

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. Harcerska 

KW 
LU1R/000630
88/5 

2668 
 

0,0376 Działka 
przeznaczone do 
dzierżawy 
podwórko 
przydomowe 

2KZ – teren drogi 
zbiorczej; 
3MN – teren o funkcji 
mieszkalnej z 
dopuszczeniem w 
nich funkcji usługowej  
 

Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

0,25 zł netto za  
1 m² + podatek 
VAT, opłata 
roczna do 30 
września 
każdego roku 

Zmiana stawki 
czynszu dzierżawnego 
zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza Parczewa 

Parczew – Szytki 
ul. 11 Listopada 

KW 
LU1R/000198
56/7 

1247/1 0,7289 Ogrody działkowe, 
działka ogrodowa 
nr 193 
powierzchnia 299 
m²,  
Działka ogrodowa 
nr 190 
powierzchnia 300 
m² 

ZD – ogrody 
działkowe 

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. Nadwalna 

KW 
LU1R/000499
43/3 

1874 0,0375 Teren pod garaż 5ZP – teren pod 
zieleń niską i wysoką 
– Skwer: 
KL – teren ulic 
komunikacji lokalnej 

Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

0,80 zł netto za  
1 m² + podatek 
VAT, opłata 
roczna do końca 
każdego 

Zmiana stawki 
czynszu dzierżawnego 
zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza Parczewa 



 miesiąca danego 
roku 

Parczew  
ul. Kleeberga 
 

KW 
LU1R/000339
11/5 

251/2 
 

0,0416 
 

Teren pod garaż MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

0,80 zł netto za  
1 m² + podatek 
VAT, opłata 
roczna do końca 
każdego 
miesiąca danego 
roku 

Zmiana stawki 
czynszu dzierżawnego 
zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza Parczewa 

Parczew 
ul. Ogrodowa 

KW 
LU1R/00045
249/0 

1569/2 
 

1,1928 Targowisko 
miejskie, 
stanowiska 
handlowe nr: 2, 
6, 7, 8, 11, 13, 
14, 15, 16 wiata 
B powierzchnia 
jednego 
stanowiska około 
24,5 m² 

U – teren usług 
komercyjnych; 
ZP – teren zieleni 
parkowej 

Dzierżawa na 
okres do 3 lat 

400,00 zł netto 
+ VAT 23% za 
stanowisko 
handlowe, 
opłata roczna 
do 30 września 
każdego roku 

Zmiana stawki 
czynszu dzierżawnego 
zgodnie z 
Zarządzeniem 
Burmistrza Parczewa 

                                                                                                                                            
 

 

  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń dnia 18 października 2022 r.                                                                         
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń…………………………………….                                                                                                                             

  
                                                                  
 
 
 
 
Sporządził: M. Maliszewski 

 

 



 


