UCHWAŁA N r .X. / .7Q ./. 2007
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29. s ie r p n ia .200? roku
w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości
Na podstawie art. 13 ust. 1 i art.25a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z
2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 oraz z 2006r.Dz. U. Nr 104 poz.
708, N r 220 poz. 1600 i 1601)) oraz art. 12 pkt 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200lr. 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, z 2004r., Nr 102 poz.1055) oraz § 4 i 7 ust.l zasad nabywania, zbywania,
obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Łowickiego stanowiących załącznik do
Uchwały Nr XXVIII/193/2005 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2005r. (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego Nr 162 poz. 1641)
R ada Powiatu Łowickiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Łowickiego od Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A. na podstawie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w
Łowiczu, obręb Bratkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym 3182/1 o powierzchni 0,1140
ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 19193,
w tym: prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku.
§ 2. Zamierza się w sytuacji, gdy nieruchomość o której mowa w § 1 stanie się własnością
Powiatu Łowickiego wyrazić zgodę na wynajem lokali użytkowych na rzecz Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A. na okres 10 lat.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U zasad n ien ie

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością przyległą do siedziby Starostwa Powiatowego
w

Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30. Nabycie nieruchomości przyczyni się do poprawy

warunków lokalowych oraz umożliwi zlokalizowanie wszystkich wydziałów Starostwa na jednej
nieruchomości.

