
UCHWAŁA Nr XLVI/315/2021
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.

^-^

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Gminy Miasta Łowicza

Na podstawie art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. póz. 815) oraz 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;zm. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 oraz póz. 1834) oraz § 2 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 póz. 1641) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l.Wyraża się zgodę na dokonanie przez Powiat Łowicki darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Łowickiego położonej w Łowiczu, obręb Bolimowska,
składającej się z działek ewidencyjnych: nr 2767/5 o powierzchni 0,0306 ha oraz nr 2767/3
o powierzchni 0,0263 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o
numerze LD 10/00029270/8 - na rzecz Gminy Miasta Łowicza z przeznaczeniem na cel
publiczny związany z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań
własnych gminy w zakresie gminnych dróg i ulic.

§ 2. Wy konanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 09.11.2021 r. wpłynął wniosek od Burmistrza Miasta Łowicza z prośbą
o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Łowicza nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Powiatu Łowickiego położonej w Łowiczu, obręb Bolimowska,
składającej się z działek ewidencyjnych: nr 2767/5 o pow. 0,0306 ha oraz nr 2767/3 o pow.
0,0263 ha - na cel publiczny związany z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi
wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie gminnych dróg i ulic.
Przedmiotowe działki powstały na skutek dokonanego z urzędu podziału nieruchomości,
którego celem było wydzielenie działek gruntu przeznaczonych pod tereny dróg publicznych.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, działki oznaczone
nr 2767/5 oraz nr 2767/3 znajdują się na terenach oznaczonych jako drogi publiczne, ulica
dojazdowa (tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią).
Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Łowickiego mogą być zbywane przez Zarząd
Powiatu wyłącznie za zgodą Rady Powiatu.




