
UCHWAŁA Nr 2&1/2016

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnial5(K&O&Q-2016r.

w spraw ie  usta len ia  i ogłoszenia w ykazu nieruchom ości przeznaczonych
do sprzedaży

Na podstawie art. 25b i art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. z m .)

§ 1, Ustala się wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu 
Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 uchwały podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.

§ 3, W ykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchw ala co następuje

Jacek Chudy

Członkowie Zarządu:

Grzegorz Bogucki

Krzysztof Figat
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Załącznik do Uchwały ZPŁ Nr . . .fr.TT... /2016 

Z dnia

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia15!(8!©M*itlCU20l6r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.

Opis nieruchomości Nr lokalu Powierzchnia lokalu Udział ułamkowy Cena lokalu Przeznaczona do:
w gruncie i 
częściach

:-:y: ■ wspóluych .

Brutto

(zi)
l. Lokale mieszkalne 

położone w Łowiczu
Nr 5 57,7m2 .650/4603

52 300,00
vSprzedąży w trybie 

bezprzelargoWym dotychczasowym
przy ul. Blieh 11, w ; najemcom wraz z udziałem w

oznaczonej nr 1387/4 : Do ceny lokalu przy sprzedaży
o powierzchni 

2.123hi2, Księga 
, iweczysta 30440, 

przeznaczenie vv 
pianie

; zagospodarowania

7; Nr 6 706/4603 . 56 900,00 zostanie zastosowana bonifikata 
ustalona przez Radę Powiatu

' przestrzennego - .. 
i tereny, dla których '■' 

brak jest ..
:: •' ż obowiązujących 
ustaleń miejscowego 

plaiiu 7-

Nr 7 25,9m2 345/4603 30 000,00 '





))

2. Lokal mieszkalny w 
budynku 64B po!, w 
obrębie Nowe Zduny 
nad/.ialcc 
nr 38/2
o pow.- 1076 m2, KW .

■ 3.3290, brak 
obowiązująeego piana. 

zagospodarowania 
przestrzennego

Nr 6 48,33 ' 4833/29422 32 SObiOÓ- Spiżedaiy ti^bie 
beżprzetargowym dotychczasowym 

najemcom wraz z udziałem w 
gruncie i czyściaęh wspólnych 
Do ceny lokalu przy sprzedaży 

zostanie zastosowana bonifikata 
ustalona przez Radę Powiatu

Termin składania wniosku o nabycie nieruchomości dla osób którym przysługuje pierwszeństwo z art 34 ust. i pkt i i 2 ugn6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.




