
UCHWAŁA Nr5^/2011

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 31.03. 2011r.

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 (Dz. U. z 2010r. N r 102, poz. 651, Nr 106, poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 
155, poz. 1043, N r 197 poz. 1307 i N r 200 poz. 1323)

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 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
Powiatowego 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: 

Michalak Janusz 

Heichman Bolesław 

Miedziano wski Wojciech 

Kosmatka Dariusz 

Kuczyński Zbigniew

MA®€A PBAWHI',
Wanda Lebioda Li E, SK-89



Załącznik do Uchwały ZPŁ Nr 5?/2011 

Z dnia 31 marca 20lir.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 31 marca 2011 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 

106, poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197 poz. 1307 i Nr 200 poz. 1323) Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lp. Nr
ew idencyjny

działki

N r K sięgi 
W ieczystej

Pow ierzchnia
nieruchom ości

O pis nieruchom ości Przeznaczenie w  
planie m iejscow ym

Cena
nieruchom ości

Term in składania  
wniosku o nabycie  
nieruchom ości dla 

osób którym  
przysługuje 

pierwszeństwo z 
art. 34 u s t l  pkt 1 i 

2 ustawy o 
gospodarce 

nieruchom ościam i
1. 2767/2 29270 4,94 ha Nieruchom ość 

niezabudow ana poł. 
w Łow iczu, obręb  

Bolim ow ska

T ereny rolnicze
666.000,-zł 6 tygodni od dnia  

w yw ieszenia  
wykazu



2. 1391/12 23063 1 023 m2 Nieruchom ość 
zabudowana  
budynkiem  

drewnianym  
w pisanym  do 

rejestru zabytków  
pod poz. A -634, poi. 

w Łow iczu, obręb  
K orabka

B rak  planu  
zagospodarowania  

przestrzennego

100.000,-zl * 6 tygodni od dnia  
wyw ieszenia  

wykazu

3. 5624/1
5625/1

29270 2.7822 ha N ieruchom ość 
niezabudow ana, poł. 

w Łow iczu, obręb  
G órki

T ereny rolnicze 155.000,-zl 6 tygodni od dnia 
wywieszenia  

wykazu

4. 732 39935 5,16 ha Nieruchom ość 
niezabudowana  

o a ^ s  G o L E r ł s k . 0

B rak  planu  
zagospodarowania  

przestrzennego

250.000,-zl 6 tygodni od dnia 
wywieszenia  

wykazu

* Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Stosownie do art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 

poz. 651) cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%.

) )


