
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE 

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 

35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 z późn.zm.) 

WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony  od dnia 1.01. 2019 r. do 31.12. 2019 r. 

 

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości : 
Nr działki 
Nr księgi wieczystej 

Powierzchnia 
nieruchomości 

(m
2
) 

Opis i położenie 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

Miesięczna 
Stawka 
czynszu 
netto  
(zł) 

Zasady 
aktualizacji 
opłat 
(zł) 

Informacja                          
o przeznaczeniu 
nieruchomości do 
oddania w najem  w          
dzierżawę, użyczenie 

Termin 
wnoszenia 
opłat 

Forma przekazania 

1 Część działki ew. nr 81/1; 
NS1S/00141213/9 

1,5 Witowice Górne – 
Nie zabudowana 

Użyczenie gruntu 
pod pojemnik na 
odzież używaną 

Brak – 
użyczenie 

Brak – 
użyczenie 

Użyczenie w drodze 
bezprzetargowej na 
okres 1 roku 

Brak – 
użyczenie 

Nieruchomość 
przeznaczona do 
użyczenia na rzecz 
Małopolskiego 
Oddziału 
Okręgowego 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Krakowie 

2 Część działki ew.nr 113/2; 
NS1S/00107150/9 

3,0 Tęgoborze – 
Nie zabudowana 

Użyczenie gruntu 
pod 2 pojemniki 
na odzież 
używaną 

Brak – 
użyczenie 

Brak – 
użyczenie 

Użyczenie w drodze 
bezprzetargowej na 
okres 1 roku 

Brak – 
użyczenie 

Nieruchomość 
przeznaczona do 
użyczenia na rzecz 
Małopolskiego 
Oddziału 
Okręgowego 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Krakowie 

3 Część działki ew.nr 551/9; 
NS1S/00087666/2 

1,5 Łososina Dolna – 
Nie zabudowana 

Użyczenie gruntu 
pod pojemnik na 
odzież używaną 

Brak – 
użyczenie 

Brak – 
użyczenie 

Użyczenie w drodze 
bezprzetargowej na 
okres 1 roku 

Brak – 
użyczenie 

Nieruchomość 
przeznaczona do 
użyczenia na rzecz 
Małopolskiego 
Oddziału 
Okręgowego 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Krakowie 



4 Część działki ew. nr 109 
Brak KW - wd 

3,00 Bilsko – 
Nie zabudowana 

Użyczenie gruntu 
pod 2 pojemniki 
na odzież 
używaną 

Brak – 
użyczenie 

Brak – 
użyczenie 

Użyczenie w drodze 
bezprzetargowej na 
okres 1 roku 

Brak – 
użyczenie 

Nieruchomość 
przeznaczona do 
użyczenia na rzecz 
Małopolskiego 
Oddziału 
Okręgowego 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Krakowie 

5 Część działki ew. nr 17 
Brak KW – wd 

1,5 Tabaszowa – 
Nie zabudowana 

Użyczenie gruntu 
pod pojemnik na 
odzież używaną 

Brak – 
użyczenie 

Brak – 
użyczenie 

Użyczenie w drodze 
bezprzetargowej na 
okres 1 roku 

Brak – 
użyczenie 

Nieruchomość 
przeznaczona do 
użyczenia na rzecz 
Małopolskiego 
Oddziału 
Okręgowego 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Krakowie 

6 Część działki ew. nr 295 
Brak KW  - wd 

1,5 Świdnik – 
Nie zabudowana 

Użyczenie gruntu 
pod pojemnik na 
odzież używaną 

Brak – 
użyczenie 

Brak – 
użyczenie 

Użyczenie w drodze 
bezprzetargowej na 
okres 1 roku 

Brak – 
użyczenie 

Nieruchomość 
przeznaczona do 
użyczenia na rzecz 
Małopolskiego 
Oddziału 
Okręgowego 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Krakowie 

7 Część działki ew. nr 62; 
Brak KW - wd 

1,5 Zawadka – 
Nie zabudowana 

Użyczenie gruntu 
pod pojemnik na 
odzież używaną 

Brak – 
użyczenie 

Brak – 
użyczenie 

Użyczenie w drodze 
bezprzetargowej na 
okres 1 roku 

Brak – 
użyczenie 

Nieruchomość 
przeznaczona do 
użyczenia na rzecz 
Małopolskiego 
Oddziału 
Okręgowego 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Krakowie 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 

  


