UCHWAŁA NR......^C?./1.1..^Q.^-.S..
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ...... Q.?.. . .^.IA^.^.^CA. . &W^ ^

w sprawie nieodpłatnego przekazania Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej pięciu pomostów pływających, zakotwionych na rzece Bzurze z
przeznaczeniem na cele turystyczne.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. t.j. ze zm.) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co
następuje:

§1.1. Przekazuje się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej pięć pomostów
pływających, zakotwionych:

a) 2 szt. modułowych polietylenowych pomostów pływających o wymiarach 1,5 m x 3,0
metra, zakotwionego w żerdziach łącznie ze schodami stalowymi i barierką z jednej strony,
całość konstrukcji stalowej cynkowana ogniowo. Lokalizacja Miejscowość: Klewków Obręb:
0007 Klewków, Nr ew. działki: 449, Jednostka ewidencyjna: 100507_2 Gmina Łowicz;
r^

b) l szt. modułowego polietylenowego pomostu pływającego o maksymalnych wymiarach
1,5 m x 3,0 metra, zakotwionego w żerdziach w dnie koryta rzeki z przedłużkami .
Lokalizacja miejscowość: Kompina, Obręb: 0012 Kompina, Nr ew. działki: 328,Jednostka
ewidencyjna: 100509_2 Gmina Nieborów;

c) l szt. modułowego polietylenowego pomostu pływającego o maksymalnych wymiarach
1,5 m x 3,0 metra, zakotwionego w żerdziach w dnie koryta rzeki z przedłużkami.
Lokalizacja: miejscowość Strugienice, Obręb: 0015 Strugienice, Nr ew. działki: 727/7,
Jednostka ewidencyjna: 100510_2 Gmina Zduny;

d) l szt. modułowego polietylenowego pomostu pływającego o maksymalnych wymiarach
1,5 m x 3,0 metra zakotwionego w żerdziach w dnie koryta rzeki z przedłużkami .

Lokalizacja: miejscowość Walewice, Obręb: 0034 Walewice, Nr ew. działki: 707, Jednostka
ewidencyjna: 100502_2 Bielawy,

§1.2. Przekazane pomosty na rzece Bzurze wraz z wybudowaną infrastrukturą winny być
udostępnione mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym Powiat Łowicki w celu aktywnej
turystyki kajakowe na rzece Bzurze.

§2. Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zobowiązane jest do:
l) pokrywania we własnym zakresie wszystkich kosztów związanych z eksploatacją
przedmiotu umowy, a w szczególności kosztów napraw, konserwacji, kosztów amortyzacji
oraz kosztów ubezpieczenia,

2) opracowania procedur używania i kontroli przedmiotu umowy,
3) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej przedmiotu umowy.
4) utrzymania przedmiotu umowy w dobrym stanie przez okres co najmniej 10 lat.
§3. Przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
\

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łowickiego.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Marcin Kosiarek

Piotr Malczyk
Piotr Gołaszewski
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