
Zarządzenie Nr / 2017

Starosty Łowickiego  

z dnia 2 l  kwietnia 2017 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.),

§ 1. Ustalić wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do 

wydzierżawienia na okres do 3 lat, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podaje się do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu na 

okres 21 dni. a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu.

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym Powiat Łowicki.

§ 3. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 zarządzenia, przekazać Wojewodzie 

Łódzkiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody Łódzkiego 

w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem .<2i. kwietnia 2017 roku. ' ’

zarządzam, co następuje

STAROSTA ŁOWICKI



Załącznik 

do Zarządzenia Nr .«&}2017 

Starosty Łowickiego 

z dnia kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOWICKIEGO z dnia ZŁ kwietnia 2017 r. 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw ę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Starosta Łowicki 

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Lp. Położenie i nr 
ewidencyjny działki

Nr Księgi 
Wieczystej

Powierzchnia
nieruchomości

(ha)

Opis nieruchomości Przeznaczenie w 
planie miejscowym

Czynsz 
dzierżawny 

( miesięczny )

Termin składania 
wniosku o nabycie 
nieruchomości dla 

osób którym 
przysługuje 

pierwszeństwo z art.
34 ust.l pkt 1 i 2 

ustawy o gospodarce 
nieruchomościami

Przeznaczona do:

Powierzchnia
do

wydzierżawienia

1. m. Łowicz 
Obręb:Śródmieście 
działka nr 2020/1

KW nr 
LD10/00041

769/3

3,5179 ha Nieruchomość
niezabudowana

Zgodnie z 
miejscowym 

planem
zagospodarowania 
przestrzennego - 

przedmiotowa 
nieruchomość 

przeznaczona jest 
jako tereny zieleni, 

zagrożenie 
powodzią -  8.02.ZP

833.20
złotych
brutto..

6 tygodni od dnia 
wywieszenia wykazu

Dzierżawa -  ogródek 
gastronomiczny

0.0450 ha

STAROSTA WICKI


