
                                                                                                                                                                                    Załącznik 
                         do  Zarządzenia Burmistrza Miasta Terespol 
                         Nr  35/2022  z dnia 04 maja 2022 r.   

           Wykaz nieruchomości Gminy Miasto Terespol przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i użyczenia  
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)                                                                                              
Burmistrz Miasta Terespol ogłasza co następuje:  
Z zasobów stanowiących własność Gminy Miasto Terespol przeznacza się do sprzedaży, dzierżawy, najmu i użyczenia następujące  nieruchomości  
gruntowe i lokalowe: 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

2087/1    2746 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/1 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2309 1435 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/1 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz. 2412  1207 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/1 
bez obciążeń 

       - Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

662/1 2065 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

662/2   2162 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
 Burmistrza Nr 
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

662/3 743 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     -  Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

663/1 2249 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

667/1 1346 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     -   Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

668/1 1167  m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

    -  Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

670/1 1442 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

    - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

671/1 2700 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 
 



 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

679/1 1029 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

314/1 3145 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. 
Kraszewskiego 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe  dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz. 
1027/1 

1467 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Kościuszki 

LU1B/00061562/1 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

680/1 1437 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

778/1  492 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

779/1 563 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

 
 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

780/1 757 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

782/1 1156 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

784/1 1107 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

785/1 1651 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

786/1 1729 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

788/1 863 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r.  

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

789/1 1388 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

790/1 1144 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

791/1 914 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

792/1 565 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

793/1 781 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

885/4 32334 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wspólna 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

896/1 4271 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 



 
 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

21/2 5167 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Aleja Marzeń 

LU1B/00096869/9 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz. 881/3 4000 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz. 727/4 56 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00009990/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1413/3 1026 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Polna 

LU1B/00089349/6 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1414/1 1091 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Polna 

LU1B/00089349/6 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

część 
działki 
1463/10 

   - m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 130 

LU1B/00015923/5 
bez obciążeń 

  22,70  Lokal użytkowy 
nr 4  składający 
się z trzech 
pomieszczeń, en. 
elektr. co, woda 

handel, usługi 
biura 

najem bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

 
 
 



 
 
 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

309/1 13242 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. 
Kraszewskiego 

LU1B/00061541/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1331/29 341 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. 
Kraszewskiego 

LU1B/00006749/5 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza 
Nr42/2019 z dn. 
27.05.2019 r.  

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz. 
2115/1 

81 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 

LU1B/00059169/1 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz. 310 7749 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. 
Kraszewskiego 

LU1B/00061541/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

794/1 625 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

795/1 605 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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796/1 970 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

797/1 923 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r.  

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

798/1 1000 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

799/1 880 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

800/1 926 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

801/1 939 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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802/1 890 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

803/1 876 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

804/1 888 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

805/1 912 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

806/1 857 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

807/1 690 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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808/1 685 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

809/1 1426 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

810/1 929 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

811/1 705 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

812/1 1007 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

868/1 981 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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869/1 894 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

870/1 875 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

871/1 960 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

872/1 754 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

873/1 912 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

874/1 1009 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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875/1 1737 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

876/1 1051 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

877/1 1011 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

878/1 1510 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

879/1 1338 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

362 2345 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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działki 

Pow.  
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364 2613 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
 ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

365 2626 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz. 
1761/3 

1000 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Czerwonego 
Krzyża 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1020/3 2488 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Kościuszki 

LU1B/00061562/2 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

297/2 1044 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Żeromskiego 

LU1B/00061562/2 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2407 3104 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061541/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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960/2 10982 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. 
Konopnickiej 

LU1B/00061541/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

363 2374 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2088/2 1080 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00078388/1 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2135/1 18718 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Kodeńska 

LU1B/00062096/2 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

330 1029 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

331 1522 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń  

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 
 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

332 1885 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

333 2045 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

334 2128 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

335 1987 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

336 2250 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

337 2260 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 
 
 



 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

338 2235 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

341 2383 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

344 2613 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr  
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

345 2633 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

  

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

368 5723 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

339 2315 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 
 



 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

340 2394 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

342 2412 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

343 2527 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

348 1402 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

366 2504 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

346 2204 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

367 2458 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

349 2348 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

350 2612 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

351 2575 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

352 2505 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

353 2499 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 
 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

354 3156 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

355 3127 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

356 3085 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

357 2997 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

358 2504 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

359 2545 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

1520/8  
część 

    40 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 

LU1B/00061001/3 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana  

Teren  
śródmiejski 
mieszkaniowo 
usługowy 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 



 
 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

360 2439 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

361 2420 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

371 3157 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

372 2720 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

373 2678 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

374 2753 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 



 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 
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do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

376 2709 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

377 2700 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

379 2681 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

380 2646 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

382 2681 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

383 2681 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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385 2681 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

386 2681 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

387 2622 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

388 2738 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

389 2795 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

404 2505 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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405 2457 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

459 2630 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

468/5 2872 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

470/1 1515 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

471/1 1832 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

528/1 1161 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 



 
 
Numer 
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529/1 1735 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1738 27473 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

462/1 2023 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

472 3136 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

511/2 2531 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

530/1 4465 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 



 
Numer 
działki 
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m² 
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534/1 1902 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

852/1 1764 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

854/1 870 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

855/1 927 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

856/1 1031 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

857/1 1144 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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858/1 1204 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

859/1 1347 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

853/1 1396 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz. 390 3128 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

399 2605 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

409 4306 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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cz.421 6403 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

cz.393 1639 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

378 2681 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

375 2428 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

384 2738 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

860/1 1462 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  
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861/1 1412 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

862/1 1520 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

863/1 850 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

864/1 705 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

865/1 715 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Rolnicza 

LU1B/00099454/8 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

866/1 701 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

część 
działki 
31/21 

   60 Terespol 
Obręb Terespol 
ul. Janowska 

LU1B/00108193/7 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Z-26-KD-L 
komunikacja 
drogowa 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

2298 4937 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2290 5656 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2289 5844 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2288 5772 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2292 4928 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

część  
1463/13 

    12 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Reymonta 

LU1B/00015923/5 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 
 

Teren  
śródmiejski 
mieszkaniowo 
usługowy 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do 10-tego 
każdego 
miesiąca 



 
 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

część 
1302/5 

7,5 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Czerwonego 
Krzyża 

LU1B/00006741/2 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Teren  
śródmiejski 
mieszkaniowo 
usługowy 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do 10-tego 
każdego 
miesiąca 

1604/43 
część 

15 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Czerwonego 
Krzyża 

LU1B/00089615/2 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Teren  
śródmiejski 
mieszkaniowo 
usługowy 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do 10-tego 
każdego 
miesiąca 

830/1 
część 

1909 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. 3-ego Maja 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

893/1 3019 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wspólna 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

894/1 2196 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wspólna 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

894/2 1691 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wspólna  

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 



 
 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

2287    6127 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/0 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

część 
1183/21 

    353 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Janowska 

LU1B/00002509/3 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do 10-tego 
każdego 
miesiąca 

część  
2115/1 

  118 Terespol 
Obręb Błotków 
ul. Wojska 
Polskiego 

LU1B/00059169/1 
bez obciążeń 

    - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Teren  
śródmiejski 
mieszkaniowo 
usługowy 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do 10-tego 
każdego 
miesiąca 

część 
1463/10 

     - m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 130 

LU1B/00015923/5 
bez obciążeń 

11,30 Lokal użytkowy 
nr 5  składający 
się z jednego 
pomieszczenia, 
en. elektr. co, 
woda 

handel, usługi 
biura 

najem bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

część  
1184/8 

   38 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Czerwonego 
Krzyża 

LU1B/00016165/0 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Teren  
śródmiejski 
mieszkaniowo 
usługowy 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do 10-tego 
każdego 
miesiąca 

część  
1331/13 

    30 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Reymonta 

LU1B/00006749/5 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana  

Teren  
śródmiejski 
mieszkaniowo 
usługowy 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do 10-tego 
każdego 
miesiąca 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

część 
1140/182 

     10 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Janowska 

LU1B/00055527/1 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

74UC teren 
usług 
centrotwórcz. 
komercyjnych 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

część 
714/18 

    700 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 

LU1B/00070905/6 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Z-10U teren 
usług sportu 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

część  
1909/2 

     30 Terespol 
Obręb Błotków 
ul. Wojska 
Polskiego 

LU1B/00107781/9 
bez obciążeń 

    - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

65UA teren 
usług 
administracji 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

część 
31/21  

    30 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Janowska 

LU1B/00108193/7 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Z-26-KD-L 
komunikacja 
drogowa 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

część  
714/18  

20532 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 

LU1B/00070905/6 
bez obciążeń  

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Z-10U teren 
usług sportu 

użyczenie na okres do 10 lat 
Burmistrz Miasta 
Terespol, na okres  
powyżej 10 lat za 
zgodą Rady Miasta 

Uchwała Nr 
XXII/132/12 
Rady Miasta 
Terespol z dn. 
29.10.2012 r. 

nieodpłatnie 

15/2 
16/2 
14/4   

17942 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol)  

LU1B/00061541/0 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowane  

Uprawy polowe użyczenie na okres do 10 lat 
Burmistrz Miasta 
Terespol, na okres  
powyżej 10 lat za 
zgodą Rady Miasta 

Uchwała Nr 
XXII/132/12 
Rady Miasta 
Terespol z dn. 
29.10.2012 r. 

nieodpłatnie 

31/4 
1183/21 
1892/7 
1892/1 
1903 
1923/2 
714/18 

    20 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) ul. 

Stacyjna, Janowska 
Czerwonego Krzyża 
Piłsudskiego 
Ogrodowa ,Wojska 
Polskiego 

 
- 

  
użyczenie na okres do 10 lat 

Burmistrz Miasta 
Terespol, na okres  
powyżej 10 lat za 
zgodą Rady Miasta 

Uchwała Nr 
XXII/132/12 
Rady Miasta 
Terespol z dn. 
29.10.2012 r. 

nieodpłatnie 

 



 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

23 5109 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Aleja Marzeń 

LU1B/00107985/9 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
714/14  

      - m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 217 

LU1B/00070905/6 
bez obciążeń 

114,55 Lokal użytkowy   
składający się  
z  6 pomieszczeń 
korytarza, 
łazienki i wc 
en. elektr. , woda 

Z-9MN,U teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

użyczenie na okres do 10 lat 
Burmistrz Miasta 
Terespol, na okres  
powyżej 10 lat za 
zgodą Rady Miasta 

Uchwała Nr 
XXII/132/12 
Rady Miasta 
Terespol z dn. 
29.10.2012 r. 

nieodpłatnie 

część 
2058/6  

    70 m. Terespol 
(Obręb Błotków) 
ul. Orzeszkowej 

LU1B/00061541/0 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

649/13 669 m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1666/1 2288 Terespol 
Obręb Terespol      
ul. Sportowa 

LU1B/00106839/4 
bez obciążeń 

        - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

95MN  
Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 
nieuciążliwe 
usługi 
podstawowe 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

41.000,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego 

397 5410 Terespol 
Obręb Terespol 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

      - Nieużytek Woda stojąca użyczenie na okres do 10 lat 
Burmistrz Miasta 
Terespol, na okres  
powyżej 10 lat za 
zgodą Rady Miasta 

Uchwała Nr 
XXII/132/12 
Rady Miasta 
Terespol z dn. 
29.10.2012 r. 

nieodpłatnie 

 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

417 20195 Terespol 
Obręb Terespol 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

      - Nieużytek Woda stojąca użyczenie na okres do 10 lat 
Burmistrz Miasta 
Terespol, na okres  
powyżej 10 lat za 
zgodą Rady Miasta 

Uchwała Nr 
XXII/132/12 
Rady Miasta 
Terespol z dn. 
29.10.2012 r. 

nieodpłatnie 

 423 14544 Terespol 
Obręb Terespol 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

      - Nieużytek Woda stojąca użyczenie na okres do 10 lat 
Burmistrz Miasta 
Terespol, na okres  
powyżej 10 lat za 
zgodą Rady Miasta 

Uchwała Nr 
XXII/132/12 
Rady Miasta 
Terespol z dn. 
29.10.2012 r. 

nieodpłatnie 

 28/2     
1063 

Terespol 
Obręb Terespol 
ul. Aleja Marzeń 

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1235 
część 

2 Terespol 
Obręb Terespol 
ul. Graniczna 

LU1B/00070190/0 
bez obciążeń 

        - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

60 MU teren 
śródmiejski 
mieszkaniowo 
usługowy 

dzierżawa bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

część 
1463/10 

- m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 130 

LU1B/00015923/5 
bez obciążeń 

31,00 Lokal użytkowy 
nr 6  składający 
się z dwóch 
pomieszczeń, en. 
elektr. co, woda 

handel, usługi 
biura 

najem bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

część 
działki 
1463/10 

   - m. Terespol 
(Obręb Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 130 

LU1B/00015923/5 
bez obciążeń 

     
79,37 

Lokal użytkowy 
nr 8  składający 
się z pięciu 
pomieszczeń, en. 
elektr. co, woda 

handel, usługi 
biura 

najem bezprzetargowo do 
lat 3 lub w drodze 
przetargu na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

 
 
 
 



 
 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

2959 887 Terespol 
Obręb 
Terespol 
ul. 3-ego Maja 
i Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

27400,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego.      

2960    761 Terespol 
Obręb 
Terespol 
ul. 3-ego Maja 
i Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

23600,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego.      

2961    766 Terespol 
Obręb 
Terespol 
ul. 3-ego Maja 
i Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

25600,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego.      

2962 818 Terespol 
Obręb 
Terespol 
ul. 3-ego Maja 
i Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

       - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

25600,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego.      

2963 828 Terespol 
Obręb 
Terespol 
ul. 3-ego Maja 
i Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

27300,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego.      

2964 822 Terespol 
Obręb 
Terespol 
ul. 3-ego Maja 
i Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

27000,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego.      

 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

648/5 714 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

        - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku  

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2966 1036 Terespol 
Obręb Terespol 
ul. 3-ego Maja i 
Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

33500,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego.      

2967    
1142 

Terespol 
Obręb Terespol 
ul. 3-ego Maja i 
Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

34200,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego.      

2968    978 Terespol 
Obręb Terespol 
ul. 3-ego Maja i 
Rolnicza 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

5MN/U3 teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
z usługami 

sprzedaż Przetarg ustny 
nieograniczony 

31500,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego. 

314/3 191 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
Kraszewskiego 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1463/10 

   - m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Wojska 
Polskiego 130 

LU1B/00015923/5 
bez obciążeń 

   49,47      Lokal użytkowy 
nr 7  składający 
się z czterech 
pomieszczeń, en. 
elektr. co, woda 

handel, usługi 
biura 

najem bezprzetargowo 
do lat 3 w drodze 
przetargu  na czas 
nieoznaczony 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

do ostatniego 
dnia każdego 
miesiąca 

 
 
 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

23 5109 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00107985/9 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

30 11497 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1725 2668 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1726 2333 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1727 2218 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1728/2 2436 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka  

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy  

 
 
 
 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

28/2 1063 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

469/1 1266 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

540/3 803 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

656/4 31044 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1731 

767 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1732 

1316 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1733 

1169 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz  
w planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

część 
1734 

1324 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1735 

1407 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

381 2681 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

787/1 1648 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

788/2 888 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111446/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 
 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

664/1 1243 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 
 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

664/2 1158 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 
 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

664/3 639 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

666/1 1622 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

311/3 7401 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00111620/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
30 

9084 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana  

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1729/2 

218 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00096745/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 
 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1027/4 

2741 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Kodeńska 

LU1B/00061562/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 
 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1029/3 

2574 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Kodeńska 

LU1B/00106840/4 
bez obciążeń 

 

     - 
Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 
 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

część 
2167 

3000 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061541/0 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2189/2 3330 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00007986/6 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2424 1662 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/000107986/6 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2431 5027 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/2 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część    
885/4 

8500 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1413/3 

800 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Polna 

LU1B/00089349/6 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
1414/1 

200 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Polna 

LU1B/00089349/6 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 



 
 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

1331/29 341 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. 
Kraszewskiego 

LU1B/00006749/5 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

2411 2493 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00061562/2 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

część 
2115 

7700 m. Terespol 
(Obręb 
Błotków) 
ul. Błotków 

LU1B/00059169/1 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

648/8 622 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

 Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

656/5 9409 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

 Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

658/1 4247 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

 Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty podp. 
umowy 

659/1 1888 m. Terespol 
(Obręb Terespol 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

 Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podp. umowy 



Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

660/1 1562 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

661/1 1335 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

661/2 551 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

662/1 2065 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

662/2 2162 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

662/3 743 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

663/1 2249 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

- Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 



 
Numer 
działki 

Pow.  
m² 

Położenie Numer 
księgi wieczystej 

Pow. 
użytk. 
lokalu 

Opis nieruchom. 
lokalu 

Przeznacz w 
 planie 
zagospod. 

Przeznacz 
do : 

Forma zbycia Cena zł Terminy 
opłat 

664/1 1243 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

664/2 1158 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

664/3 639 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ur. Szyszkówka 

LU1B/00102112/4 
bez obciążeń 

      - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

Uprawy polowe dzierżawa bezprzetargowo na 
okres do jednego 
roku 

Wg Zarządzenia 
Burmistrza Nr 
 42/2019 z dn. 
27.05.2019 r. 

jednorazowo w 
terminie 1  m-ca 
od daty 
podpisania 
umowy 

1866/4 303 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Topolowa 

LU1B/00063000/0 
bez obciążeń 

     - Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana 

14KL tereny 
komunikacyjne 
ulice lokalne 

sprzedaż bezprzetargowo na 
rzecz uprawnionego 
dzierżawcy 

65.040,65 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego. 

1020/4 696 m. Terespol 
(Obręb 
Terespol) 
ul. Kodeńska 

LU1B/00061562/3 
bez obciążeń 

    - Nieruchomość 
gruntowa 
niezabudowana 

139RZ teren 
użytków 
zielonych 

sprzedaż przetarg ustny 
ograniczony 

2.030,00 zł 
plus 
obowiązujący 
podatek VAT 

jednorazowo 
przed 
zawarciem aktu 
notarialnego. 

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.  od dnia 05 maja 2022 r. do dnia 27 maja 2022 r. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 
                     

   Burmistrz 
 
   mgr Jacek Danieluk 

 


