
Zarządzenie Nr 23/2021 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 30 marca 2021     

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 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 wydzierżawienia, na okres trzech lat, w drodze bezprzetargowej część 

nieruchomości  o nr nr ewidencyjnych 3023/2 położoną w Kałuszynie. 

 

      § 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 

 

          Arkadiusz Czyżewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 23/2021 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 30 marca 2021 

 

Wykaz nieruchomości położonej w Kałuszynie przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym 

 
Oznaczeni

e 

nierucho

mości 

Powier

zchnia 

Położenie Opis 

nierucho

mości 

Cel 

dzierżawy 

Okres 

dzierżawy 

Wysokość czynszu i 

termin wnoszenia 

opłaty 

Część 

działki o 

nr ewid. 

3023/2 

925 m2 Zalew 

"Karczunek" 

Tereny 

sportu i 

rekreacji 

Prowadzenie 

działalności 

rozrywkowo-

gastronomiczn

ej w tym 

ogródka 

piwnego 

Prowadzenie 

wypożyczalni 

sprzętu 

wodnego. 

Na okres 3 lat 

w terminach 

od 01.05.2021 

do 

30.09.2021 , 

od 1.05.2022 

do 

30.09.2022; 

od 1.09.2023 

do 30.09.2023 

75.000 zł +VAT za cały 

okres dzierżawy 

I rata płatna do 

30.06.2021 w wysokości 

10.000 zł +VAT 

II rata płatna do 

31.07.2021 w wysokości 

10.000 zł + VAT 

III rata płatna do 

31.08.2021 w wysokości 

5.000 zł +VAT 

IV rata płatna do 

30.06.2022 w wysokości 

10.000zł + VAT 

V rata płatna do 

31.07.2022 w wysokości 

10.000 zł +VAT 

VI rata płatna do 

31.08.2022 w wysokości 

5.000 zł +VAT 

VII rata płatna do 

30.06.2023 w wysokości 

10.000 zł +VAT 

VIII rata płatna do 

31.07.2023 w wysokości 

10.000 zł +VAT 

XI rata płatna do 

31.08.2023 w wysokości 

5.000 zł +VAT 

 

        Burmistrz 

 

          Arkadiusz Czyżewski 

 

 
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 tj od 30 marca 2021. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 

nieruchomości określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

 


