
UCHWAŁA Nr ,V III/58/2007 

Rady Powiatu Łowickiego
z dnia .99 .czerwca 2007 roku

w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargowej nieruchomości 

przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz ustanowienia

służebności drogowej

Na podstawie art. 13 ust.l i art.37 ust.3 w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. N r 261, poz. 2603, Nr 
281, poz. 2782, z 2005r. N r 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, N r 175 poz. 1459 oraz z 
2006r.Dz. U. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601)) oraz art. 12 pkt 8 litera a ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 lr. N r 142 poz. 1592, z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, N r 200 poz. 1688, Nr 214 
poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z 2004r., Nr 102 poz.1055) oraz § 2 zasad nabywania, 
zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Łowickiego stanowiących załącznik do Uchwały N r 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. Wyraża się zgodę na sprzedaż Zakładowi Energetycznemu Łódź Teren S.A. nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego położonych: w Łowiczu, obręb Śródmieście przy ul. 

Podrzecznej oznaczonej nr 2059/2 o pow. 0,0122 ha ( KW 26604); w Łowiczu , obręb 

Bratkowice przy ul. Ułańskiej oznaczonej nr 3255/6 o pow. 0,0196 ha ( KW 26402); w Łowiczu, 

obręb Korabka przy ul. Blich oznaczonej nr 1387/2 o pow. 0,0059 ha (KW 29270) oraz w gm. 

Zduny, obręb Nowe Zduny oznaczonej nr 37/2 o pow. 0,0138 ha (KW 26816) przeznaczonych 

na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, w  postaci utrzymania istniejących stacji 

transformatorowych należących do Zakładu Energetycznego Łódź Teren S.A.

§ 2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wymienione w § 1, 

które przeznacza się na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Łowickiego: na działce 2059/1 położonej w Łowiczu w obrębie 

Śródmieście (KW 28815) na rzecz każdoczesnego właściciela działki ozn. nr 2059/2; na działce 

oznaczonej nr 37/1 położonej w obrębie Nowe Zduny (KW 26816) na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki ozn. nr 37/2.



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


