
Zarządzenie Nr .....^2/2018 

Starosty Łowickiego 

z dnia .. 2018 roku

w sprawie odwołania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako 
działka o nr 17/4, położonej w obrębie Łyszkowice, gm. Łyszkowice

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Starosta Łowicki wykonujący 
zadanie z zakresu administracji rządowej,

zarządza, co następuje

§ 1. Odwołuje się trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Łyszkowice, gm. 
Łyszkowice, oznaczonej jako działka nr 17/4 o powierzchni 0,1775 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 
LD10/00036462/3, ogłoszony na dzień 8 listopada 2018 r. o godz. 10(l".

§ 2. Treść informacji o odwołaniu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację o odwołaniu przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu, a także podaje do wiadomości na stronach internetowych 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2018 r.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr .... <7x2. /2018

Z;Ł
Starosty Łowickiego 

z dnia #<2.. listopada 2018 r.

ODWOŁANIE
trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego

na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

położonej w obrębie Łyszkowice, gm. Łyszkowice, oznaczonej jako działka o nr ew.

17/4 o powierzchni 0,1775 ha

Starosta Łowicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), odwołuje trzeci przetarg 

ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, położonej w obrębie Łyszkowice, gm. Łyszkowice, oznaczonej jako 

działka nr 17/4 o powierzchni 0,1775 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD10/00036462/3, 

ogłoszony na dzień 8 listopada 2018 r. o godz. I0(,,)

Przyczyną odwołania przetargu jest brak zachowania przez organ przy organizacji 

trzeciego przetargu ustnego sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 39 ust. 

2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, liczonego od dnia 

zamknięcia drugiego przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości zakończonego 

wynikiem negatywnym.
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