
ZARZĄDZENIE NR 30/2019 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w  drodze 
bezprzetargowej. 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2204) zarządzam co następuje: 

§ 1.  

       

Przeznaczam do wydzierżawienia, na okres trzech lat, w drodze bezprzetargowej: 

1. część nieruchomości  o nr ewid.3527/6 położonej w Kałuszynie 

2. nieruchomość rolną o nr ewid. 707 położoną w Kałuszynie oraz część nieruchomości o nr ewid. 1883/1 i 1884/1 
położonej w Kałuszynie na okres 1 roku. 

§ 2.  

       

Wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie oraz podanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na 
stronach internetowych. 

§ 3.  

       

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji. 

§ 4.  

       

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 

 

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2019 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 27 maja 2019 r. 

Wykaz nieruchomości położonych w Kałuszynie przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym 

Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia  Położenie Opis 
nieruchomości 

Cel dzierżawy Okres 
dzierżawy 

Wysokość 
czynszu m-nie 
za 1m2 i 
termin 
wnoszenia 
opłaty 

Część działki o 
nr ewid. 3527/6 

2x 18 m2 ul. Zamojska Teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

garaże Na okres 3 lat 1,00zł/m2 + 
VAT  płatny 
miesięcznie  
do 10-tego 
każdego m-ca 

707 1,67 ha ul. Zawoda Teren 
zabudowy 

mieszkaniowo 
uługowej 

Działalność 
rolnicza 

Na okres 3 lat Roczny czynsz 
jednorazowo 

Część działki o 
nr ewid.1883/1 i 
1884/1 

700 m2 ul.Martrologii Nieruchomość 
położona w 

terenach 
zabudowy 

usługowej lub 
obiektów 

produkcyjnych, 
składów i 

magazynów 

Skład 
magazynowy 

Na okres 1 
roku  

1,00zł/m2 + 
VAT  płatny 
miesięcznie  
do 10-tego 
każdego m-ca 

         

Wykaz niniejszy zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami zostaje 
wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.
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