UCHWAŁA Nr ...^A .^.Iś^o
Rady Powiatu Łowickiego
z

dnia ..SA.. .9.^.^.^.. .^<^ O v.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza

prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka oznaczonej jako
działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 o powierzchni 0,0832
ha
)

uregulowanej w KW Nr LD 10/00015175/1

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

^\

niemchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1990), art. 12 pkt 8 litera a) ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 920), § 4 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 2005 r. (Dz. Urzędowy
Woj. Łódzkiego Nr 162 póz. 1641) Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:
§ l. Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza prawa
własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 o

powierzchni 0^0832 ha uregulowanej w KW Nr LD10/00015175/1, w celu wybudowania sali

gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w

Łowiczu.

§ 2. Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi z zastosowaniem 80% bonifikaty od ceny

sprzedaży.
/^

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Gmina Miasta Łowicza Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XXVI/234/2020 z dnia 26

sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczema do sprzedaży niemchomości gruntowej położonej
w Łowiczu przy ul. Kaliskiej, obręb Zielkówka i wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej niemchomości za cenę
z zastosowaniem 80% bonifikaty na rzecz Powiatu Łowickiego.
Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod budowę sali giinnastyc2nej przy
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