
Zarządzenie Nr / 2019

Starosty Łowickiego

z dnia .....2019.....2019 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 
37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 223/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 
grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu 
Państwa, Starosta Łowicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy w drodze
bezprzetargowej na okres od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. część nieruchomości (o 
powierzchni 65m2) stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łowiczu przy ul. 
Bolimowskiej 27, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2517/1, o powierzchni 
całkowitej 0,0281 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW nr LD10/00012367/3.

§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, o której mowa w § 1 powyżej, 
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, 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. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 2 zarządzenia, przekazać Wojewodzie 
Łódzkiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody Łódzkiego w 
Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem . 2019 r.

zarządza, co następuje



Załącznik 
do Zarządzenia Nr .d.. /2019 

Starosty Łowickiego 
z dnia T. 2019 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOWICKIEGO z dnia...................................2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej w łasność Skarbu Państwa przeznaczonej

do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

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.), Starosta Łowicki 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

STAROST ICKI

Marc i n Ko  s i o re k


