UCHWAŁA Nr 316/2005
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 4 lipca 2005r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

Na podstawie art. 25b i art. 35 ust.1 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)
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.

Członkowie Zarządu:
Dzierżek Cezary

......................................

Bobrowski Eugeniusz

......................................

Osica Waldemar

......................................

Załącznik do Uchwały ZPŁ Nr 316/2005
Z dnia 4 lipca 2005r.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 4 lipca 2005r.
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) Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Lp.

1.

2.

Nr
ewidencyjny
działki
39/15

Nr Księgi
Wieczystej

Powierzchnia
nieruchomości (m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie
miejscowym

Wartość
nieruchomości

26816

637

Lokal mieszkalny nr 1 w
budynku 69 poł. w obrębie
Nowe Zduny, o pow.
64,53m2 wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej
wynoszącym 0,18754

brak miejscowego
ogólnego planu
zagospodarowania
przestrzennego

42 428,00 zł

8508/4
8510/1

29555

771
725

pełni funkcję drogi
Zabudowa mieszkaniowa i
wewnętrznej, jest
użyteczność publiczna
obciążona służebnością
gruntową - przechodu i
przejazdu na rzecz
każdoczesnego właściciela
przyległych nieruchomości

Cena wywoławcza w I przetargu zostanie ustalona powyżej wartości nieruchomości.

114 444,00 zl

