
UCHWAŁA Nr J9../2012  

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 2012r.

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

uchwala co następuje

§ 1. 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.

Członkowie Zarządu: 

Krzysztof Figat 

Dariusz Kosmatka 

Krzysztof Janicki 

Mieczysław Szymajda 

Śliwiński Michał

RADCA PRAWNY



Załącznik do Uchwały ZPŁ Nr 254/2012 

Z dnia 05.06.2012r

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 05 czerwca 2012r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

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 sprzedaży.

Opis nieruchom ości Pow ierzchnia
lokalu

[m2]

U dział 
ułam kowy  
w gruncie 
i częściach  
wspólnych

C ena lokalu  

[zł]

Przeznaczony  
do sprzedaży

1 2 3 4 5
Lokal Nr 6 w budynku 
poł. w Łowiczu, obręb 
Śródmieście przy ul. 
Podrzecznej 28a na 
działce 
nr 2060/4
0 pow. 456 m2, KW 
18795, według 
obowiązującego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
nieruchomość 
przeznaczona pod 
zabudowę mieszkaniową
1 zabudowę usługową 
użyteczności publicznej

72 7200/47169 72.369,- w drodze bezprzetargowej 
na rzecz najemcy, 
któremu przysługuje 
prawo pierwszeństwa w 
nabyciu

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia 
wykazu.

STAROSTA iÓWICKI


