
Uchwała nr 91/492/2021 

Zarządu  Powiatu w Parczewie 

z dnia 8 września 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia o rokowaniach  po drugim przetargu zakończonym wynikiem 

negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 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. 39 ust. 2  ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze 

zm.), § 25 - § 30 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 ze zm.) i uchwały nr XVII/107/2020 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 22 

września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd  Powiatu w Parczewie, uchwala co następuje 

§ 1 

1. Postanawia się ogłosić o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem 

negatywnym na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 368/8 o 

pow. 0,7100 ha i nr 368/17 o pow. 0,07 ha położonych w obrębie ewidencyjnym nr 

0013 Sosnowica, jednostka ewidencyjna 061307_2 Sosnowica, dla której Sąd 

Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

nr LU1W/00022202/6. 

3. Ogłoszenie o rokowaniach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Ogłoszenie o rokowaniach podlega publikacji na stronach internetowych Starostwa 

Powiatowego w Parczewie i Urzędu Gminy Sosnowica, na stronie podmiotowej w 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie i Urzędu 

Gminy Sosnowica oraz prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz 

ogłoszenie należy zamieścić na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa i Urzędu Gminy 

w Sosnowicy. 

§ 2 

Powołuje się komisję do przeprowadzenia rokowań w następującym składzie: 

1) Marta Kopiś - Przewodniczący 

2) Grzegorz Tyborowski - Członek 

3) Łukasz Łucjan - Członek 

§ 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 Parczewski                      

2. Artur Jaszczuk  - Wicestarosta                                  

3. Sławomir Czech  - Członek Zarządu                           

4. Piotr Denejko   -  Członek Zarządu                          

5. Jan Makarewicz - Członek Zarządu                           


