
Zarządzenie Nr RMIG.120.61.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Łosice  

z dnia 29 lipca 2022 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z 

dotychczasowymi dzierżawcami. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. 

jedn. Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r.poz. 1899) oraz Uchwały Nr 

LVI/350/22 Rady Miasta i Gminy w Łosicach z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 

nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy Łosice - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

zarządza, co następuje:  

§ 1  

Przeznacza się do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 

nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Łosice, których wykaz stanowi 

załącznik do zarządzenia.  

§ 2 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości 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 https://gminalosice.pl,w Biuletynie Informacji 

Publicznej https://bip.gminalosice.pl oraz zamieszcza się 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 

/-/ Mariusz Kucewicz 



Wykaz 

nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów 

dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

Lp. Nr 

działki 

Pow. 

(ha) 

Nr KW Położenie Przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Łosice 

Okres 

zawarcia 

umowy 

Czynsz dzierżawny 

1 1302 0,9852 SI2S/00018970/6 Łosice, w pobliżu ob. 

Rudnik, działka bez 

dostępu do drogi 

użytki rolne 3 lata równowartość 

3,40 dt żyta wyrażona 

w PLN 

wg ceny jak do podatku 

rolnego - rocznie 

2 1170 

1171 

0,2046 

0,1850 

SI2S/00018970/6 Łosice 

w pobliżu  

ul. Lubelskiej 

łąki, pastwiska 3 lata równowartość 

0,80 dt żyta wyrażona 

w PLN 

wg ceny jak do podatku 

rolnego - rocznie 

 
Wykaz podaje się do wiadomości publicznej od dnia 02.08.2022 r. do dnia 23.08.2022 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 https://gminalosice.pl., w Biuletynie 

Informacji Publicznej https://bip.gminalosice.pl.  

Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia RMiG.120.61.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 lipca 2022 r. 

Burmistrz  Miasta i Gminy  

/-/ Mariusz Kucewicz 


