
Uchwała Nr 98/520/2021 

Zarządu  Powiatu w Parczewie 

z dnia 20 października 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z art. 25b, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1  

i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 

ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 1490) i 

uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w 

Parczewie,  uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się ogłosić pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanych położonych w mieście Parczewie oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

- nr 2790 o pow. 0,1512 ha, 

- nr 2792 o pow. 0,1334 ha, 

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik Nr 1, regulamin przetargu stanowi załącznik Nr 2, 

wyciąg z ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ogłoszenie 

należy podać do publicznej wiadomości od 21 października 2021 r. poprzez zamieszczenie na 

tablicy ogłoszeń tut. Starostwa, Urzędu Miejskiego w Parczewie, na stronie internetowej 

www.parczew.pl, www.spparczew.bip.lubelski.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu  

w prasie lokalnej. 

 

§ 2 

Powołuje się komisję przetargową do wykonania czynności związanych  

z przeprowadzeniem przetargu w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Marta Kopiś 

2) Członek Anna Tarasiuk 

3) Członek Anna Szymańska 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu obecni na posiedzeniu 

 

1. Janusz Hordejuk - Starosta 

2. Artur Jaszczuk - Wicestarosta 

3. Sławomir Czech - Członek Zarządu 

4. Piotr Denejko - Członek Zarządu 

5. Jan Makarewicz - Członek Zarządu 

http://www.parczew.pl/

