
z'^WĄD PoWIATI.]
GÓRolt'St(ll1(ł( ) Uchwała

Zarządu Powiatu Górowskiego

Nr 2512022

z dniaL2 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie

darowizny, stanowiącej własność powiatu górowskiego.

Napodstawie art.35 ust. 1i2w związkuzart.4 pkt 9 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 t.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z202l t. poz.1899) oraz uchwĄ Nr XX)V244|2022

Rady Powiatu Górowskiego z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie vryruŻenia zgody na

przekazanię w drodze darowizny na rzecz Gminy Wąsosz nieruchomości położonej w

miejscowości Wąsosz ptzy ul. Korczaka 6, Zaruąd Powiatu Górowskiego uchwala' co

następuje:

$1.

ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, stanowiącej

własnośÓ Powiatu Górowskiego, położonej w miejscowości Wąsosz, gmina Wąsosz,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 528l2o powierzchni 171 m2, dlaktórej

Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą LElG/00076076l7.

$2.

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

Powiatowego w Górze otaz ogłoszeniu w prasie lokalnej, atakże na stronach internetowych

Starostwa Powiatowego w Górze.

$3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącem u Zarządu Powiatu.

$4.

Uchwała w chodzi w życie z dniempodjęcia.
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Załącznik do uchwały
Nr 25 /2022

Zar ządu Powiatu GÓrowskiego
z dnia22 kułietnia2D22 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, polożonej w miejscowości

Wąsosz przy ul. Korczaka 6

Napodstawięart.35 ust. l i 2 ustawy zdnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z202I t. poz.1899) Zaruąd Powiafu Górowskiego podaje do publicznej wiadomości
Wkaz nieruchom ości pr zeznaczonej do zbycia.

Cena nieruchomości przęznaczonej do zbycia w formie darowizny jest równa wartości
rynkowej określonej ptzez rzeczoznawcę maj ątkowego w operacie szacunkowym.

l. Ustala się termin złoŻeniawniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami nadzien

2. Niniejszy Wkazpodaje się do publiczne wiadomości na okres 2I dnl
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia .

Zdjęto ztablicy ogłoszeń dnia .

1.p. Omaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

gruntowej

opis nieruchomoŚci Przęmaczenie
nieruchomości w

planie
zagospodarowania

przestrzennego

Wartość
nieruchomości

Nr
ewidencyjny

KW

I

528t2
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F-

o
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0,0171ha

Działka położona w
miejscowości Wąsosz
przy ul. Korczaka 6.

NięruchomośÓ
zabudowanajest

budynkiem
gospodarczym o

powierzchni 34m2'
ogrodzona płotem z

ęlementów meta|owych,
częŚciowo utwardzona
kostką brukową. Teren
równy. Nieruchomośó

leży na terenie
uzbrojonym w sieÓ

energętyczną gazowąi
wodno- kanalizacyjną.

Tereny usług
ogólnomiejskich
,,Stare miasto"

Zgodnie ze studium
uwarunkowań i

kierunków
zagospodarowania

przestrzennego
Gminy Wąsosz

17.012,00 zł.


