
UCHWAŁA Nr/ff$./2015 

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia .OSL.UAofiStóku.......... 2015r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy

Na podstawie art 25b i a rt 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U* z 2015r., poz. 782 z późn. zm.)

uchwala co następuje

§ 1. Ustala się wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego 
przeznaczonych do dzierżawy 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 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 
Łowiczu

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu: 

Krzysztof Figat 

Grzegorz Bogucki 

Jacek Chudy

BAD CA PRAWNY

mgr Wanda jLeb'i&da 
IA  B. SK-89





Załącznik do Uchwały ZPŁ Nr . /2015

Z dniaC&.UfegK^f^.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO % d n ia ...........................r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

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

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Łowickiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
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Garaż w budynku 
gospodarczym na działce 
39/16 poł. w obrębie 
Nowe Zduny

20,63 5,-zł/lm2
miesięcznie

Płatny w terminie 
do 25-go każdego 
miesiąca

W trybie
bezprzetargowym 
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy

Wysokość czynszu 
może podlegać 
corocznej 
waloryzacji o 
średnioroczny 
wzrost cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 
ogłaszany w 
Monitorze Polskim

Garaż w budynku 
gospodarczym na działce 
39/16 poł. w obrębie 
Nowe Zduny

20,90 5,-zl/lm2
miesięcznie

Płatny w terminie 
do 25-go każdego 
miesiąca

W trybie
bezprzetargowym 
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy

Wysokość czynszu 
może podlegać 
corocznej 
waloryzacji o 
średnioroczny 
wzrost cen 
towarów i usług 
konsumpcyj ny ch 
ogłaszany w 
Monitorze Polskim

Grunt pod garażem 
stanowiącym własność 
dzierżawcy na działce 
39/14 poł. w obrębie 
Nowe Zduny

14,75 1,-zł/lm2
miesięcznie

Płatny w terminie 
do 25-go każdego 
miesiąca

W trybie
bezprzetargowym 
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy

Wysokość czynszu 
może podlegać 
corocznej 
waloryzacji o 
średnioroczny 
wzrost cen 
towarów i usług 
konsumpcyj nych 
ogłaszany w 
Monitorze Polskim

Grunt pod garażem 
stanowiącym własność 
dzierżawcy na działce 
39/14 poł. w obrębie 
Nowe Zduny

16,01 1,-zł/lm2
miesięcznie

Płatny w terminie 
do 25-go każdego 
miesiąca

W trybie
bezprzetargowym 
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy

Wysokość czynszu 
może podlegać 
corocznej 
waloryzacji o 
średnioroczny 
wzrost cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 
ogłaszany w 
Monitorze Polskim
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