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UCHWAŁA Nr S8.Q/2020
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia !i..^<>^-2020r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat

^

Na podstawie art. 11 ust. l, art. 13 ust. l, art. 25b oraz art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.póz. 65 i póz, 284), Zarząd
Powiatu Łowickiego

uchwala co następuje

§ l. Przeznacza się do wynajmu na okres do 3 lat garaż o powierzchni ok. 40m2
usytuowany w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Łowickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3002/8, położona w Łowiczu
przy ul. Świętojańskiej 1/3, obręb Bratkowice, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD 10/00027844/9.

§ 2. Wykaz nieruchomości, o której mowa w § l powyżej, stanowiący załącznik do
niniejszej Uchwały, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21
dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul.
Stanisławskiego 30A oraz zamieszczenie na stronie intemetowej Starostwa Powiatowego w
Łowiczu. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym Powiat Łowicki.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Marcin Kosiarek

Piotr Malczyk

Janusz Michalak
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Załącznik
do Uchwały Nr 2>80/2020

Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia

..li.mC^COL..2020ir.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO Z DNIA ................... 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

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

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 65 i póz. 284), Zarząd Powiatu Łowickiego
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat

Oznaczenie oraz
opis nieruchomości

Powierzchn
ia

lokalu
[m2]

Termin
wnoszenia

opłat

Rocznyczynsz
(netto)
[zł]

Przezriacżoriy
do wynajmu

l 2 3 4 5

garaż w budynku
położonym na
nieruchomości
oznaczonej jako

działka nr 3002/8 w
Łowiczu, obręb

Bratkowice przy ul.
Świętojańskiej 1/3

KWnr
LD 10/00027844/9

40 do 2 5-go
dnia każdego

miesiąca

344,76 na rzecz osoby
fizycznej na cele

związane z
działalnością statutową

Polskiego Związku
Hodowców Gołębi

Pocztowych

STAROSTAJLOWICKI

Marcie Komórek
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