
Zarządzenie Nr RMiG.120.76.2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 

z dnia 18 października 2022 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie, 

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej 

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

Dz. U. z 2022 r., poz. 559/, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899/ Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zarządza, 

co następuje: 

§ 1 

Przeznacza się do zbycia nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1065/2 

o powierzchni 0,2156 ha, położoną w Łosicach przy ul. Błonie, stanowiącą własność Gminy 

Łosice, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej oznaczonej jako działki nr 1064/9 i nr 1064/19, wykazaną w załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykaz 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 obowiązuje z dniem podjęcia. 

Burmistrz Miasta i Gminy 

/-/ Mariusz Kucewicz



Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

Lp. Nr 

ewid. 

działki 

Powierzchnia Nr KW Położenie i opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Cena 

nieruchomości 

Forma zbycia 

1. 1065/2 0,2125 ha SI2S/00018812/1 Łosice, ul. Błonie  

Działka o 

nieregularnym 

wydłużonym kształcie, 

stanowiąca rów 

9P – przemysł, składy i bazy 

przedsiębiorstw 

183 900 zł plus 

podatek VAT 23%  

Sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym 

Wykaz podaje się do wiadomości publicznej od dnia 18.10.2022 r. do dnia 08.11.2022 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 gminalosice.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej bip.gminalosice.pl oraz zamieszcza się informację w prasie. 

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr RMiG.120.76.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 października 2022 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 

/-/ Mariusz Kucewicz 


