
Zarządzenie Starosty Łowickiego N r ....(iiL /2015

z dnia ....  2015 roku

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
niezabudowanej nieruchomości ozn. nr dz. 4670/1 położonej w Łowiczu przy ul. 
Radzieckiej , obręb Kostka stanowiącej własność Skarbu Państwa , dla której w 
Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD10/00000605/7

Na podstawie art.23 ust.l pkt.7 i art.38 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015 ,poz.782 z późn. zm./

§1. Przeznaczyć do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomość niezabudowaną położoną w Łowiczu przy ul. Radzieckiej , obręb

której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD 10/00000605/7 za 

cenę 117 000 zł /słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych /.

§ 2. Ustala się treść ogłoszenia o przetargu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami 

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zarządzam co następuje:

Kostka ozn. nr. dz. 4670/1 o pow.2307 m 2 stanowiącą własność Skarbu Państwa dla

RADCA PRAWNY

Ld B. SK-89

Załącznik do Zarządzenia Nr



Załącznik do Zarządzenia Nr . . k & .1.& ?
z dnia

Starosta Łowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchom ości stanowiącej własność Skarbu Państwa

L.p Położenie i nr 
działki

Pow.
2m

Cena
wywoławcza
nieruchomości

Wadium w zł 
/ wniesione w 
pieniądzu/

Przeznaczenie w 
planie
zagospodarowania

Godzina
przetargu

KW

1 . Ł ow icz  uL . 
R a d z ieck a  , 
o b rę b  K o s tk a  
dz. n r  4670/1

2307
117 OOOzł 11 700 zł

Przedmiotowa 
nieruchomość poło; 
jest w obszarze 
oznaczonym symbc 
5.38. P.U -  tereny 
obiektów produkcy 
.składów i magazyr 
tereny zabudowy 
usługowej

11:00

•

LD 10/00000 
605/5

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa , dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu 

prowadzona jest księga wieczysta nr LD10/00000605/5 .

Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na 

dzień zawarcia umowy .

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu - Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr 85 9288 0001 

0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2015 r.

Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 19

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74

Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.l 1 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 

Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.

Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


