
ZARZĄDZENIE NR 81/2021 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w  drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 
poz.1990) zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Przeznaczam do najmu, w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w Kałuszynie , oznaczonej nr 
ewid. 3242. 

§ 2.  

1. Ustalam stawkę czynszu dzierżawnego za nieruchomość opisaną w §1: od 1.V- 30.IX w wysokości 14 zł za m2 i od 
1.X – 30.IV w wysokości 9 za m2. 

2. Do stawek czynszu zostanie doliczony obowiązujący VAT. 

§ 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 do zarządzenia Nr 81/2021 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 20 grudnia 2021 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. 4121 

25 m2 ul. 
Warszawska 

Teren 
przestrzeni 
publicznej 

Działalność 
usługowo- 
handlowa 

Na okres 3 lat od 1.V- 30.IX 
w wysokości 14 
zł i od 1.X – 
30.IV w 
wysokości 9  zł 
+ 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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