
UCHWAŁA Nr Z..../2007 

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia17..łfHistati£2007r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 
2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 oraz z 2006r.Dz. U. Nr 104 
poz. 708, N r 220 poz. 1600 i 1601)

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.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Członkow ie Zarządu: 

M ichalak Janusz 

Bobrow ski Eugeniusz 

M iedzianow ski W ojciech

K osm atka D ariusz



) )

Załącznik do Uchwały ZPŁ Nr ^*72007 

Z d n ia l7 ..to iletą iią  2007r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z d n ia .......................... 2007r.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261,
!

poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 po(z. 1420, Nr 175 poz. 1459 oraz z 2006r.Dz. U. Nr 104 poz. 708, Nr 220
i

poz. 1600 i 1601) Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lp. Nr
ewidencyjny

działki

Nr Księgi 
Wieczystej

Powierzchnia 
nieruchomości (ha)

Opis nieni chomości Przeznaczenie w 
planie miejscowym

Cena
nieruchomości

Termin składania 
wniosku o nabycie 
nieruchomości dla 

osób którym  
przysługuje 

pierwszeństwo z 
a r t  34 ust.l pkt 1 i 

2 ustawy o 
gospodarce 

nieruchomościami
1. 281/2 25878 0,1437 Nierucl

zabudowa
Łyszko1

lomość 
na poł. w  
vicach

Brak aktualnego 
planu

W  studium -  
obszary zabudowy 

o dominującej 
formie zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

usługowej i 
produkcyjnej.

215.000,00 zł 6 tygodni od dnia 
wywieszenia 

wykazu

STAROSTAŁOWICKI


