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Zarządu Powiatu Górowskiego
Nr 9212022

z dnia 9 listopada 2022 roku
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Górze

prry ul. Armii Polskiej przeznaczonej do oddania w dzierzawę

Napodstawie art' 32 ust. 2pkt2 i 3 ustawy zdnial czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z2O2Żpoz. 1526 tj.), art. 1l ust. 1' art. 13 ust. 7,art.25b,art.35 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z202t r. poz. 1899 ze zm.),

Zarząd Powiatu Górowskiego uchwala, co następuj e :

$1.

Podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem geodezyjnym I07Żl2 obręb 0001 Góral pr7,y ul. Armii Polskiej, gmina

Góra o powierzchni}} m2 będącej własnością Powiatu Górowskiego, dla któręj Sąd Rejonowy

w Głogowie prowadzi księgę wieczystą numer LE1G/000845l0ll, przęznaczonej do oddania

w dzierŻavtę na okres 1 roku

s2.

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

Powiatowego w Górze otaz ogłoszeniu w prasie lokalnej, a takŻe na stronach internetowych

Starostwa Powiatowego w Górze.

$3.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami.

$4.

Uchwała w chodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznikdo uchwały ryrl.?. nozz

Z^RZĄDPoWIATU GÓRowsKIEGo 
ZarząduPowiatu GÓrowskiego zania '""3''tłl"2O22r'

WYKAZ NIERUCHoMoŚCI
PRZEZNACZoNYCH Do oDDANIA w DZIERżAWĘ w TRYBIEBELPRZETARGoWYM
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. 22021 r. poz.1899 ze zm.)

z ARZ ĄD PoWIATU GÓRowsKIEGo
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzietŻavłę części
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1072/2 obręb Górą przy
ul. Armii Polskiej, gmina Góra o powierzchni2} mŻ będącej własnością Powiatu Górowskiego

Dane do kontaktu:
Starostwo Powiatowe w Górze Biuro Gospodarki NieruchomoŚciami ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra tel.
+48 65 544 39 19, email. n.kornicka@powiatgora.pl

Niniejsry wykaz podlega wywieszeniu od dnia /l9,./.l. ..?QŁ'ra okres 21 dni na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1, 56-Ż00 Góra oraz zamieszczeniu na

stronach internetowych tut. Starostwa. Ponadto informację o zamięszczeniu wykazu podaje się do

publicznej wiadomości poptzezogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu minimum powiatowym.

Oznaczenie nieruchomości
i katastru, powierzchnia

wg KW Działka gruntu oznaczona numerem geodezyjnym
l072lŻ, obręb 0001 Góra przy ul. Armii Polskiej,
gmina Góra' Powierzchnia całkowita 0,0703 hą dla

której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi
księgę wieczystą numęr LEl G/000845 10/1'

Opis nieruchomości Nieruohornośó gruntowa niezabudowana
z oznaczeniem użytku jako Bp (tereny pt?.eznaczone

pod zabudowę _ niezabudowane)

Powierzchnia części działki gruntu
przeznaczona do oddania w dzierżawę

20 mŻ

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania;

Grunt będzie przeznaazoiy na prowadzenie
działalności gospodarczej . Działka zlokalizowana
j est w j ednostce planu AB62U zgodnie z miej scowym
planem zagospodarowania przestrzennego UMiG w
Gótze

Forma oddania nieruchomości i opłaĘ Umowa dzierżawy na okres l roku od dnia 1 Ęcznia
Ż0Ż3 r. do 3 l grudnia2023 r'

Czynsz miesięczny stawka 5190 zl. od lm2 za
dz i er ż aw ę grun t ów P ow i atu G ór ow s kie go z aj ę Ęc h na
prowadzenie działalności gospodarczej wg
załqcznika do uchwały Zarzqdu Powiatu
Górowskiego nr 20/2022 z dnia 23 marcą 2022 r.)

Płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury
wystawionej przez Powiat Górowski. Stawka
czynszl będzie waloryzowana corocznie o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen


