
UCHWAŁA Nr XLl [ l2%5 [lO/fb 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia-25..h^ę6AhbA2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu

Rada Powiatu Łowickiego
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 13 ust.l i 37 ust.4 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz. 651, 
Nr 106, poz.675, Nr 143 poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323 z 
201 lr. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz.622, Nr 115, poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130, poz. 
762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337 oraz z 2012r. 
poz.908, 951, 1256, 1429 i 1529)

uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego na okres dłuższy niż 3 

lata lokalu użytkowego o powierzchni 69,25m usytuowanego w budynku położonym w 

Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na .nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną 

numerem 3182/7, będącej własnością Powiatu Łowickiego, dla której w Sądzie Rejonowym 

w Łowiczu prowadzona jest KW 33407.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .
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U z a s a d n i e n i e

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu wystąpił z wnioskiem o 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w związku z wygaśnięciem z dniem 

31.10.2013r. obecnie obowiązującej umowy.

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na przepis art.37 ust.4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651)


