
Uchwała  Nr  118/639/2022 

Zarządu   Powiatu  w  Parczewie 

z dnia  4 maja 2022 r. 

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości  wykazu          

nieruchomości  Powiatu Parczewskiego  przeznaczonych do użyczenia 

 

Na podstawie art. 25b oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Zarząd  Powiatu   

w  Parczewie  uchwala, co następuje. 

 

                                                           § 1 

Postanawia się  sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, 

wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określonych  

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.   

 

                                                            § 2 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz  o którym mowa w § 1 zamieszczając go  na 

okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie, Urzędu Gminy 

Sosnowica na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.spparczew.bip.lubelskie.pl na 

stronach internetowych www.parczew.pl i  www.sosnowica.pl, informację o wywieszeniu 

tego wykazu podaje się w prasie lokalnej. 

 

                                                           § 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Parczewskiemu . 

 

                                                           § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

 

                 

Członkowie Zarządu Powiatu uczestniczący w  posiedzeniu   

 

1. /-/Starosta – Janusz Hordejuk 

2. /-/Wicestarosta – Artur Jaszczuk 

3. /-/Członek – Sławomir Czech 

4. /-/Członek – Piotr Denejko 

5. /-/Członek – Jan Makarewicz  

http://www.spparczew.bip.lubelskie.pl/
http://www.parczew.pl/




Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/638/2022                                                                                                                           

Zarządu  Powiatu w Parczewie 

z dnia  4 maja 2022 r. 

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH   DO   UŻYCZENIA 

 

 

Położenie 

nieruchomoś

ci 

Nr ewi. 

nierucho

mości 

Powierzchn

ia 

w ha 

Nr 

księgi 

wieczys

tej 

Opis nieruchomości Informacja o przeznaczeniu  

użyczenia 

Warunki użyczenia 

Okres użyczenia Wysokość czynszu 

obręb 

ewidencyjny 

Sosnowica, 

jednostka 

ewidencyjna 

Sosnowica 

działka 

nr 196/1 

0,0844  LU1R/

00023

432/4 

Przedmiotowa nieruchomość jest 

położona w Sosnowicy przy ul.    . 

Jest zabudowana budynkiem 

murowanym 

dwukondygnacyjnym mieszkalno 

– użytkowym,. Sąd Rejonowy we 

Włodawie prowadzi dla tej 

nieruchomości księgę wieczystą 

nr  LU1W/00023432/4 . 

Użyczający oddaje do 

bezpłatnego używania 

Biorącemu w używanie 

nieruchomość na cele 

statutowe z przeznaczeniem 

na działalność w zakresie 

ochrony zdrowia. 

Nieruchomość 

zostanie oddana 

w użyczenie na 

okres trzech lat 

nieodpłatnie 


