UCHWAŁA Nr XXX/203/2005
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Gminy Miasto Łowicz
Na podstawie art. 13 ust. 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) oraz
art. 12 pkt 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.
1271, ,Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102
poz.1055) oraz § 2 Uchwały Nr XXVIII/193/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia
2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz

wynajmowania
Urzędowy

nieruchomości

Woj.

Łódzkiego

stanowiących
Nr

162

poz.

własność
1641)

wydzierżawiania i

Powiatu

Rada

Łowickiego(Dz.

Powiatu

Łowickiego

uchwala, co następuje:
§ 1.Wyraża się zgodę na dokonanie przez Powiat Łowicki darowizny na rzecz Gminy Miasto
Łowicz nieruchomości położonych

w Łowiczu, w obrębie Korabka oznaczonych nr

ewidencyjnym 1381/3 o pow.0,0933 ha i nr ewidencyjnym 1391/5 o pow. 0,2286 ha, dla
których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW Nr 29270 na cel publiczny utrzymanie publicznych urządzeń

służących do zaopatrzenia ludności w wodę, którym jest

studnia głębinowa usytuowana na tej nieruchomości.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu położonych w Łowiczu, w obrębie Korabka

ozn. nr ewidencyjnym 1381/3 i 1391/5 znajdują się studnie głębinowe służące do zaopatrzenia
ludności w wodę.
Nieruchomości znajdują się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Faktycznym użytkownikiem
tych nieruchomości oraz urządzeń tam posadowionych jest Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
będący zakładem budżetowym Gminy Miasto Łowicz.
Burmistrz Miasta Łowicza zwrócił się z wnioskiem o przekazanie nieruchomości w formie darowizny
na cel j.w.

