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', AK U s r o w spRłwIE sPoRzĄDzENrAwYKAZU NtERUcHonłoŚcrPRZEZNAczoNEJDo sPRzEołży
QOROWSKI w DRoDzE pRZETARGU usrNEco NrEocRA-i\IczoNEGo

Dz,iałając na podstawie art. ^]5 urst. 1 i 2 ustawy zdniaZ1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.i. Dz. U' z202l poz. l899) Starosta

Gćlrowski wykonujący z,adal"liazzakresuadministracjirządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchonrości zabudowanej stanowiącc.j

własnośc Skarbur Palistwa prze'Znaczorrej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin
wnoszenia

opłat

Wpłata
wylicytowane.i

ceny nie pożnie.i

niz 3 dni przed
dniern

podpisania aktu
notarialnego. 7.a

datę wpłaty
uważa się
wpływ

wymagane.i
kwoty na
rachunek
Starostwa

Powiatowego w
Gćlrze.

Cena nieruchomościPow. użytkowa'
pow. zabudowy.

kubatura

353.500'0(l zł.
Słrn,nie: trzy:;t(l

p ięcct: i e's i q t trz" ) tys i q ce
pięćset złoĘch 00/ł 00

1529.00 mZ
825,00 m2

6 50,00 m3

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

N ierucho m oŚ c zl okalizow ana

.iest w.jednostce planu
AEA l0MWn lt l zgodnie z

miejscowym planem
zagospodarowania

przestrzennego UI\1lG w

corze z przez'n aczenięm dla
zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej niskiej, usługi
nieuciąŹliwe z zakresu handlu,
gastronomi i' obsługi l udnoŚci
lub przedsiębiorstw, kultury i

tLrrystyki.

N i eruclrolność gruntowa zabudowana oznaczona w
ewidencjigrunt w jako grunty zabudowane i

zurbanizowanę: inne zabudorvane omrczona w ewidencji
gruntow.iako Bi. Byla siedziba Powiatowej Strazy PoŹarnej
w G rze. Nieruchomość Ńwardzona, ogrodzona. Uzbrojona
w sieci: woclociągową. kana|izac1jną' gazo\trą i elektryczną.
Na ww. nierttclronroŚci usytuowany jest budynek uzytkowy

wo l nosto.iący, dwukondygnacyjry, n iepodpiwniczony.
l(onstnrkc.ja budynku tradycyjna, murowana. Na parterze
buclynku znajdują się garaże- pomieszc"zenia techniczne i

uZVtkowc. Na piętrze usytJowane sa pomieszczenia
b i urowe. san itariaty oraz pornieszczenia socjalne.

opis nieruchomoŚciOznaczenie
Nieruchomości wedlug
księgi wieczystej oraz

Katastru
nieruchomości

KW nr
r.E lG/00075 38i8

obręb: G ra
Gm. Gtira

Powierzchnia działki:
0.2162 ha

nr 9]/J,Y

l. osoborn wymienionytrr rv art.34 ust. l pkt l i Ż ustawy zdnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruclromościami (tj Dz. U. z Ż0?1 poz. 1899),

przysługrrje pierwszelistwo w nabyciu nieruchomości, pod warunkiem zg)osz.enia wniosku o nabycie przed rrpływenr tygodni od dnia wywieszenla

niniejszego wykazu oraz ztoŻerlia oswiadczenia o wyrazeniu zgody na cenę ustaloną zgodnie z ustawą.

2. Cena nieruchorności obowiązuje od dnia 6.05.2021 r.Zgodniezart.156 ustarvy z,dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchonlościarrri (tj. Dz. tJ.

z202l poz. l899).operat Szac]ulrkovly' napodstawiekt rego ustalonazostałacenaltieruchomości może być wykorzystany docelu, dlakt rego został

sporządzony przez okres l 2 nliesięcy od daĘvjego sporządzenia.
3. Koszty zawarcia akttl llotarialnego craz kosŻ wpis w w księgaclr wieczystych ponosi Nabyrvca.

4. Szczegciłowych infclrnlac"j i uclziela Kier.:wnik Biura Gospodarki Nieruclrornościami: tel. 65 544 39 19, email: !.'.k'o-L|_1-Lqką(tJ]pt2wiit(g1lrą.;ll w godzinaclr

pracy urzędowania Starostwa Powiatowego w Corze.
sIĄR

ll{ ieisca pLrblikac.i i:

l. lupllir:y:'y.łg'|i1,.b'|!,A(]]] t'l
2. 'l'ablica ogloszcri Strroslrva l)ou'iakrrvcgo w G(lrre.
3. ltanorarna Lcs;,:cz1 riska.
'ł. I}ll'Wo.jewod;l l)oIntlśląskic'gtl rla tlkrcs 2l dni.

I ti':;.:ttlt ItnisLtt

Wykaz wywiesza się na okres tj. od clnia 9 nrarca 2()22 r. clłl dnl'l2Ż l'narca2022 r


