
UCHWAŁA Nr ...11/2019

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 8.. 2019 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25b oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), 
Zarząd Powiatu Łowickiego

§ 1. Przeznacza się do wynajmu na okres do 3 łat lokal użytkowy o powierzchni 
15,96m2 usytuowany w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Łowickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3182/6, położonej w Łowiczu 
przy ul. Stanisławskiego 28, obręb Bratkowice, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD10/00024043/3,

§ 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 
dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 
Stanisławskiego 30A oraz zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 
Łowiczu, Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym Powiat Łowicki.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 4, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

uchwała, co następuje

Tadeusz Kozioł

Piotr Malczyk

Marcin Kosiorek





Załącznik 

do Uchwały Nr /2019

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia$..Uli£CjO.....2019 r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO Z DNIA........................ 2019 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Działając na podstawie art. 35 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j, Dz.U. z 2018 r,, poz. 2204 z późn, zm,), Zarząd Powiatu Łowickiego 

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat

O znaczenie oraz opis 
nieruchom ości

Powierzchnia
lokalu

[m2]

Term in
Wnoszenia

opłat

M iesięczny  
czynsz (netto)

Przeznaczony  
do wynajm u

1 2 3 4 5
lokal użytkowy w 

budynku położonym na 
nieruchomości 

oznaczonej jako 
działka nr 3182/6 w 

Łowiczu, obręb 
Bratkowice, przy ul. 
Stanisławskiego 28

KW nr
LD10/00024043/3

15,96 do 25-go dnia 
każdego 
miesiąca

112,20 na rzecz banku 
prowadzącego punkt 

obsługi kasowej Starostwa 
Powiatowego




