
/ 2019Zarządzenie Nr .$?A 
Starosty Łowickiego 

z dnia . marca 2019 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 w 
zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. 2018 r., poz. 2204 ze zm.), oraz Zarządzenia nr 50 /2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 
18 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, 
Starosta Łowicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zarządza, co następu je

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat (kolejna umowa po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat) nieruchomości położonej w gminie Łowicz w 
obrębie Ostrów, oznaczonej jako działka nr 299 o pow. 16,42 ha , dla której w Sądzie 
Rejonowym w Łowiczu V Wydziale ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 
KW LD10/00042614/9.

§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, 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 J& . marca 2019 roku.
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr *24. /2019 

Starosty Łowickiego 
z dnia . 2019 r.

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

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych

do oddania w uży czenie

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 oddania w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat:

Lp. Położenie i nr Nr Księgi Wieczystej Powierzchnia Opis Przeznaczenie w planie Przeznaczona do:
ewidencyjny działki nieruchomości nieruchomości miejscowym

(ha)

1. Gmina : Łowicz 
obręb:0011 

OSTRÓW , działka 
nr ew. 299

KW nr
LD10/00042614/9

16,42 Nieruchomość
gruntowa

niezabudowana

Zgodnie z miejscowym 
planem
zagospodarowania 
przestrzennego -  funkcja 
dla przedmiotowej 
nieruchomości oznaczona 
jest symbolem 
11.36.ZR,RL -  zieleń 
rekreacyjna , leśnictwo.

Użyczenie -  
działalność rolnicza

STAROS WICKI

Marcin Kosiorek


