
Zarządzenie Nr RMiG.120.100.2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 
z dnia 13 grudnia 2021 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej w Czuchlebach stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej 
do oddania w najem na okres 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2021 r., poz. 1372/ i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899/ - Burmistrz Miasta i 
Gminy Łosice zarządza, co następuje: 

§ 1 Przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomość 
gruntową zabudowaną, stanowiącą własność gminy Łosice, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działka nr 494/2, położoną w Czuchlebach, której wykaz stanowi 
załącznik do zarządzenia. 

§ 2 Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do wiadomości publicznej na okres 21 
dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 6, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice 
gminalosice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz informację 
w prasie. 

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
/-/ Mariusz Kucewicz 



Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach nr 61, stanowiącej własność gminy Łosice 
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 

LP. Nr 
ewid. 
działki 

Pow. 
działkI
w m2  

Nr KW Położenie Opis, przeznaczenie  
i sposób 
zagospodarowania 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Wysokość opłaty 
z tytułu 
czynszu najmu 

Termin 
wnoszenia 
opłat 

Informacja 
o przeznaczeniu 
nieruchomości 

1. 494/2 1300 SI2S/0
000585
4/3 

Czuchleby 
61 

Budynek murowany, 
parterowy o pow. użytkowej 
221,32 m2, dwa budynki 
gospodarcze o łącznej pow. 
57m2 

2UK - teren świetlicy 
wiejskiej 

w Czuchlebach, 

1 500 zł 
plus podatek VAT 
23% miesięcznie, 
nie przewiduje się 
aktualizacji opłaty 

14 dni od 
wystawienia 
faktury 

Najem na wniosek 

Wykaz podaje się do wiadomości publicznej od dnia 13.12.2021 r. do dnia 04.01.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Łosice, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łosice 
www.gminalosice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminalosice.pl oraz informację w prasie. 

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr RMiG.120.100.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 grudnia 2021 roku. 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

/-/ Mariusz Kucewicz 


