
UCHWAŁA Nr ,/2012

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 12r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do najmu

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 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. )

uchwala co następuje

§ 1. Ustala się wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego 
przeznaczonych do najmu 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 191 /2012

Z dnia 17.01.2012r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 17 stycznia 2012r. 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, 

poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Lp. N r
ew idencyjny

działki

N r K sięgi 
W ieczystej

Pow ierzchnia  
nieruchom ości (ha)

Opis nieruchom ości Przeznaczenie
lokalu

M iesięczny czynsz  
(brutto)

Term in wnoszenia  
opłaty z  tytułu  

czynszu
1. 3182/4 K W  8746 0,2232 lokal o powierzchni 

użytkowej 22 m2 w 
budynku przy ul. 

Stanisławskiego 30

Przeznaczony do 
najm u w  trybie  

bezprzetargowym  
n a cele zw iązane z  

działalnością  
statutową  

Stowarzyszenia  
Łow icka Grupa 

R ybacka

10 zł/1 m2 do 25-go każdego  
m iesiąca


