
RADA POWIATU LUWiClUf. 
Łowicz, ui. Stanisławskiego nr 
Ai. (0-46) 837-59-02, fax 837-50-

UCHWAŁA Nr XLIV/263/2006 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości 

położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście oznaczonej nr ewidencyjnym 2060/1 i 2060/2 dla 

której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW 18795, 

stanowiącej współwłasność Powiatu Łowickiego oraz Jadwigi i Kazimierza małż. 

Grocholewicz oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie 

odpłatnej służebności gruntowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art.25a pkt 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 z 

2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459) 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 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 oraz z 

2003r. Nr 162 poz.1568) art.210 i 285 kodeksu cywilnego oraz oraz § 6 zasad nabywania, 

zbywania, obciążania' oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego stanowiący załącznik do Uchwały Nr 

XXVIII/193/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2005r. (Dz. Urzędowy 

Woj. Łódzkiego Nr 162 poz. 1641)

Rada Powiatu Łowickiego

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Łowiczu 

obręb Śródmieście ozn. nr 2060/1 o powierzchni 2206 m2 i 2060/2 o powierzchni 1847 m2 dla 

których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW 18795 , która 

stanowi współwłasność Powiatu Łowickiego w 1/2 części oraz Jadwigi i Kazimierza małż. 

Grocholewicz w pozostałej części przez jej podział w następujący sposób:

- właścicielem nieruchomości oznaczonej nr 2060/1 o powierzchni 2206m2 zostanie Jadwiga 

i Kazimierz Grocholewicz

- właścicielem nieruchomości oznaczonej nr 2060/2 o powierzchni 1847m2 zostanie Powiat 

Łowicki.



2. Wartość udziału Powiatu Łowickiego będzie wyrównana przez dopłatę pieniężną na rzecz 

Powiatu Łowickiego ustaloną na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez 

rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości,która stanowić będzie własność Powiatu 

Łowickiego poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie 

przechodu i przejazdu.

§ 3. Koszty związane ze zniesieniem współwłasności poniesie Powiat Łowicki i Jadwiga i 

Kazimierz Grocholewicz po 1/2 kosztów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY kAŁ


