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Załącznik do uchwały Nr 6 /2023
Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 12'0L . ŻoŻ3r

ZARL ĄD PoWIATU GÓRowsKIEGo

WYKAZ NIERUcHoMoŚcI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BBZPRZrcTARGOWYM

napodstawie art' 35 ust. 1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 22021 r. poz. 1899 ze zm.)

Z ARZ. ĄD PoWIATU cÓnowsxrnco
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w najem w drodze
bezprzetargowej pomieszczenia uĄltkowego nr 9 w budynku należącym do Powiatu Górowskiego przy
ul. Armii Polskiej 8

Niniejszy rvykaz podlega wywieszeniu od dnia /.ł,'Qrt'.&91b...na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze prąy ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra oraz zamieszczęniu na
stronach internetowych tut. Starostwa. Ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do
publicznej wiadomości popruez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu minimum powiatowym.

Dane do kontakfu:
Starostwo Powiatowe w Górze Biuro Gospodarki Nieruchomościami ul. Adama Mickiewicza l,56-Ż00 Góra tel
+48 65 544 39 19, email. n.kornicka@powiatsora.pl

Oznaczenie nieruchomości
i katastru, powierzchnia

wg KW Budynek usytuowany na nieruchomości gruntowej
o numerzę geodezyjnym I07ŻlI, obręb 000l Góra,
gmina Góra o powierzchni całkowitej 0,3497 hą
położony w Górzc przy ul. Armii Polskiej 8,
nieruclronrość pclsiada założoną księgę wieczysĘ
LE 1 G/0008 4 5 l 0 l 1 prr:lwadzoną przez Sąd Rcj urrtlwy
w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystyoh

Opis nieruchomości Jedno pomieszczenie uĄrtkowe w budynku przy ul.
Armii Polskiej 8 (prrychodnia) na pańerze
o numerze: 9

Powierzchnia użytkowa Powierzchnia użytkowa lokalu to 9185 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania;

Wynaj m o wan e p om i e s zczenie pt zęZnaazone b ędzi e
na prowadzenie działalności medyczrej na tzecz
rrrieszkariców powiatu gór'owskiego _ pracownia
ultrasonografii. Działka zlokalizowana jest w
jednostce planu AE62U zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego UMIG w
Górze

Forrnł oddania nicruchomoŚci Umowa najmu na okręs od dnia l lutego 2023 r. do
31 grudnia ?023 r. Czynsz nriesięczny stlwka 12n30

zł. od ]m} za najem lokali uĄtkowych Powiatu
Górowskiego wg załqcznika do uchwały Zarzqdu
Powiątu Górowskiego nr 20/2022 z dnią 23 mąrcą
2022 r.) Płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania
faktury wystawionej przez Powiat Górowski. Koszty
za media będą naliczanę %o proporcjonalnie od
powierzchni zaj mowanych pomies zczeń,


