
UCHWAŁA Nr 411 /2009

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 2009r.

w spraw ie ustalenia i ogłoszenia w ykazu nieruchom ości przeznaczonych
do dzierżaw y

Na podstawie art. 25b i art. 35 u st.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego 
przeznaczonych do dzierżawy 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchw ala co następuje
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Heichman Bolesław

Kosmatka Dariusz

Członkowie Zarządu:

Miedzianowski Wojciech

Michalak Janusz
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Załącznik do Uchwały ZPŁ Nr 411/2009 

Z dnia 10 grudnia 2009r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 10 grudnia 2009r. 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. N r 261, poz. 2603, z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

Łowickiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Opis nieruchomości Powierzchni
a

[ha]

Cena czynszu 
dzierżawy 

(netto)

Termin
wnoszenia

czynszu

Przeznaczony
do

wydzierżawienia

Zasady
aktualizacji

czynszu

Nieruchomość rolna 
oznaczona nr 576 
położona w Bąkowie 
Górnym

2,04 500,-zł/lha
rocznie

Płatny w terminie 
do 30 marca 
2009r.za dany 
rok z góry

W trybie
bezprzetargowym
przeznaczeniem na
działalność
rolniczą na rzecz
właściciela
przyległej
nieruchomości

Wysokość czynszu 
może podlegać 
corocznej 
waloryzacji o 
średnioroczny 
wzrost cen 
towarów i usług 
konsumpcyjnych 
ogłaszany w 
Monitorze Polskim

/


