
Rady Powiatu Łowickiego

% dnia ..JJ\..M.QjySA..^£U£v.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miasto Łowicz 
fragmentów pasów drogowych dróg powiatowych.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm. przen. poz. 1045 i zm. poz. 1890) oraz art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1774 z zm. poz. 1777; zm. Dz. U. z 2016 r. poz, 65) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§1. Postanawia się wyrazić zgodę na użyczenie Gminie Miasto Łowicz fragmentów 

działek -  zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do uchwały:

1) 1455/3 -  ulica Armii Kraj owej w Łowiczu -  droga powiatowa nr 2713 E,
2) 958/8 - ulica Armii Krajowej w Łowiczu -  droga powiatowa nr 2713 E.

3) 1478 -  ulica Chełmońskiego w Łowiczu -  droga powiatowa nr 2707 E,
4) 3836/1 - ulica Jana Pawła II w Łowiczu -  droga powiatowa nr 2754 E,

5) 3371 - ulica Jana Pawła II w Łowiczu -  droga powiatowa nr 2754 E, 

stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych, na cele związane z potrzebami obsługi 
użytkowników ruchu -  usytuowanie wiat przystankowych miejskiej komunikacji autobusowej 
- na okres 10 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miasto Łowicz fragmentów 
pasów drogowych dróg powiatowych na okres 10 lat.

Wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w przedmiotowej sprawie związane jest 
z pismem Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 03*03.2016 r. znak: SK.7243.7.2016.SG2 

w którym zwrócił się z prośbą o udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele 

budowlane.
Udzielenie prawa dysponowania gruntem na cele budowlane wymaga zawarcia 

umowy użyczenia gruntu.

Zawarcie umowy użyczenia gruntu na okres dłuższy niż 3 lata wymaga zgody 

Rady Powiatu Łowickiego wyrażonego Uchwałą.
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