
ZARZĄD POWIATU
GoRowSKIEGo Uchwała

Zarządu Powiatu Górowskiego
Nr 9312022

z dnia g listopada 2022 roku
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania

w najem w budynku prry ul. Armii Polskiej 8 doĘchczasowemu Najemcy

Napodstawieart.32ust.2pkt2i3ustawy zdniaSczerwca1998r.osamorządziepowiatowym

(Dz. U. z 2022 poz. 1526), art. 11 ust. I, art. 13 ust. I, art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20Żl r. poz. 1899 ze zm.)

oraz uchwały NR XLlŻ65l2022 Rady Powiatu Górowskięgo z dnia 25 pużdziernika 2022 t.

w sprawie WraŻenia zgody na oddanie w najem w trybie bezptzetatgowym trzech lokali

użytkowych o numęrach 2I, 22 i 26 w budynku będącym własnością Powiatu Górowskiego

połozonym w Górze przy ul. Armii Polskiej 8 na okres 2 |at, Zarząd Powiatu Górowskiego

uchwala, co następuje:

s1.

Podaje do publicznej wiadomości wykaz trzech lokali użytkowych o numerach Żl,22 i 26

usytuowanych w budynku będącym własnością Powiatu Górowskiego, położonym w Gótzę

przy ul. Armii Polskiej 8, gmina Góra, połozonym na działce gruntu oznaczonej numerem

ewidencyjnym I07ŻlI, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą

LElG/000845I0ll,przeznaczonych do oddania w najem dotychczasowemu Najemcy.

s2.

Wykaz, o którym mowa w $ 1. podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w GÓrze oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej, atakŻę na stronach intemetowych

Starostwa Powiatowego w Górze.

$3.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

s4.

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
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zAR'z ĄD PoWIATU GÓRowsKIEGo

Załącznikdo uchwały Nr 1.b. nozz
Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia ...$'-J'l.. zozzr.

WYKAZ NIERUcHoMoŚcI
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 22021r. poz. 1899 ze zm.)

Z ApJ' ĄD PoWIATU GÓRowsKIEGo
podaje do publicznej wiadomości informacj ę o przeznaczeniu do oddania w najem doĘchczasowemu
Najemcy w drodze bezprzetargowej trzech loka|i uąytkowych w budynku ialezącym do Powiatu
Górowskiegoprzł ul' Armii Polskiej 8

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia /9.ł.4 ',łNł....na okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze ptzy uI. Mickiewicz a l, 56-200 Góra oruz zamieszczeniu na
stronach internetowych tut. Starostwa. Ponadto infonnację o zamieszczeniu wykazu podaje się do
publicznej wiadomości poprzezogłoszenie w prasie lokalnój o zasięgu minimum powiatowym.

Dane do kontaktu:
Starostwo Powiatowe w Górze Biuro Gospodarki Nieruchomościami ul. Adama Mickiewicza l, 56-200 Góra tel
+48 65 544 39 19, email. n.kornicka@powiatgora.pl

Oznaczenie nieruchomości
i katastru, powierzchnia

wg KW Budynek usytuowany na nieruchomości gruntowej
o numerze geodezyjnym I072l7, obręb 0001 Góra,
gmina Góra o powierzchni całkowitej 0,3497 l,ta,
położony w G&ze przy ul. Armii Pcllskiej 8,
nieruchomośó posiada załoŻoną księgę wiec4ystą
LE l G/0 00 8 4 5 l 0 / l prowadzoną przez S ąd Rej onowy
w Głogowie V Wydział Ksiąg Wiecrystych

opis nieruchomości Trzy pomie szczenia użytkowe w budynku przy ul.
Armii Polskiej 8 (prąychodnia) o numerach 21,22 i
26

Powierzchnia uĘtkowa Łączna powierzchnia trzech lokali to 46,63

Przeznaczenie nieruchomości
jej zagospodarowania;

i sposób Wynaj mowane pomieszczenia ptzeznaczone będą na
prowadzenie działalności medycznej na rzęoz
mieszkańców powiatu górowskiego (diagnostyka).
Działka zl okal izowana j est w j ednostce planu AE62U
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

UMIG w Górze
Forma oddania nieruchomości Umowa najmu na okres 2 lat od dnia l paździemika

Ż0?,?. r. clo 30 września 20Ż4 r, Czynsz miosięozny
stawka 12$0 zł.od 1m2 zanajemlokaliuĘtkowych
Powiatu Górowskiego wg załqcznika do ucltwały
Zarzqdu Powiatu Górolłskiego nr 20/2022 z dnią 23
mąrcą 2022 r.) Płatne w terminie 14 dni od dnia
ottzymania faktury wystawionej ptzęz Powiat
Górowski. Koszty za media będą naliczane Yo
proporcjonalnie od powierzchni zajmowanych
pomicszczeń'


