
Zarządzenie  Nr 0050.127.2020 

Wójta Gminy Łysomice 

z dnia 23 października 2020 r. 

 

w  sprawie: użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Łysomice dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o  działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493)   oraz art. 6 uchwały 

Rady Gminy Łysomice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania 

lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 r. Nr 46 poz. 321),  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.1. Oddaję w użyczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Łysomicach zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Łysomice, 

położoną w obrębie Łysomice, Gmina Łysomice, oznaczoną w  ewidencji gruntów jako 

działka nr 128/108 o powierzchni 1,1822 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu 

prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00121263/5 oraz zabudowaną nieruchomość 

stanowiącą w udziale 32721/68305 własność Gminy Łysomice, położoną w obrębie 

Turzno, Gmina Łysomice, oznaczoną w  ewidencji gruntów jako działka nr 305 

o  powierzchni 0,2300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę 

wieczystą nr TO1T/00043518/7. 

2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1, usytuowane są na działce: nr 128/108 

zabudowanej budynkiem użytkowym, murowanym, o powierzchni użytkowej 1 077,02 

m2 , 87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 3, oraz  na działce nr 305 zabudowanej budynkiem 

użytkowym, murowanym, której w części wskazanej w pkt. 1 właścicielem jest Gmina 

Łysomice, 87-148 Łysomice, Turzno, ul. Osiedlowa 1. 

3. Oddanie w użyczenie nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Łysomicach, następuje z przeznaczeniem na działalność 

statutową. 

§ 2. Szczegółowe warunki użyczenia nieruchomości o których mowa w art. 1, zawarte 

zostaną w umowie użyczenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Wójt Gminy 

 

         Piotr Kowal 


