
UCHWAŁA Nr J.fL/2015

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia M^2015r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 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. zm .)

§ ł. Ustala się wykaz nieruchomości 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, Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały ZPŁ Nr .... ... /2015

Z dnia .0?. ̂ ,%4v^...2015r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z d n ia .........................2015r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. ł 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 przeznaczonych do sprzedaży.

Lp. Nr
ewidencyjny

dziatki

Nr Księgi 
W ieczystej

Powierzchnia
nieruchomości

Opis nieruchomości Przeznaczenie w 
planie m iejscowym

Cena
nieruchomości

Brutto

(zł)

Term in składania  
wniosku o nabycie 
nieruchom ości dla 

osób którym  
przysługuje 

pierw szeństw o z 
art. 34 ust.l pkt 1 i 

2 ustawy o 
gospodarce  

nieruchom ościam i

Przeznaczona do:

1. 2385/19 LD1O/0O028 Położona w Łowiczu, 
obręb Śródmieście 

przy ul,
Stanisławskiego 31 b, 

nieruchom ość 
zabudowana

tereny zabudowy  
usługowej 

użyteczności 
publicznej, 

kom unikacji, 
parking

ogólnodostępny i 
zieleni -  parki; 
fragm ent parku 

w pisany do 
rejestru zabytków

1.910.700,-zł; w  
tym wartość 

gruntu 856,000,-; 
W artość naniesień 

-1,052.700,-zł 
(Do ceny gruntu, 

która stanowi 
44,8%  ceny  

całkowitej zostanie 
zastosowana 50%  
bonifikata z  uwagi 
na wpis gruntu do 
rejestru zabytków  

jako fragm ent 
parku)

6 tygodni od dnia 
wywieszenia  

wykazu

Sprzedaży w  
drodze przetargu




