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WYKAZ
nieruchomości gruntolvej zabudowanej stanowiącej rvłasnoŚć Porviatu Górowskiego
przeznaczonej do oddania rv nieodplatny naiem dotychczasowemu naiemcy na okres 3 lat
w trybic bezprzetargorv\'ltl do rvykonania UchrvaĘ Zarzą<lu Porviatu Górorvskiego Rady
Powiatu Górorvskiego nr 89lŻ02l z dltia Ż9 paż<lziernika 2021 r.
Sporzqclzono lttt podsluu,ie urt. 35 u:;lctlt,.l': clniu 2I 'sicrpłlitt l997 r' o go's1xlclerce nierttchonto,ściami

(t.j. Dz.(/. :2021 r. poz. 1899).

Czytlsz' lricodpłatrrie zgodrrie z Uchwałą
Zarządu Powiatr"r Górow-skiego nr 88l202I
z29 pażdzierIlika 202l r.
opłata za nredia na podstawię wskaŹnika
w5'liczorrego 8 i nr2/82 1.8 m2* I uugb: l0.59ulr
kosz.tÓrv ogółenr.
Płatne w ternrinie 14 dni od drria otrzymania
fak Powiat Górowski

rvy,wicszeniu na okres 2l tlni od dnia

przy lI. Mickiewicza 1' 56-200 Góra oraz z.arnieszcz,ęniu na stronaclr internetowych
tut. Starostwa.

/
Ponadto infbrrr{ację o zatnieszczeniu wykaztr podaje się clo publiczne.i wiadomośct poptz.ez
ogłoszenie wrprasic,lokalne.i o zasięgu niinin-,urn poiviatorvynr. 
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1Człotrck Zar4du) (Przell,oclnic.zqq,Zar:c1cfu)

Wyrr'ieszotttl rla tabl'ic5' tlgłtlszeń Staroslrva Ptłrł,iatorvcgtl lv (]cjrze dnia:

Zd.ięto z tablicy ogloszeti clllia:..

Niniejszy
do dnia th:ii f;ih;1: na tablicy ogłoszeti Starostwa Powiatowego

l.ą...ao. ą.4.'.-

w Gorze

Oznaczenie nieruchomoŚci
i katastru, porvierzchnia

rvg. KW Działka o llttlllerzę geodezyjrlym 1o72l1"
obl'ęb 0001 Ci(lra" gtlrina Góra
tl powierzchrri całkor,vitei 0'3497 ha, połozotra
\Ą/ (iorze prz.y ul. Arrnii Polskiej 8,
posiadająca załoŻottą księgę wieczystą
LElG/0008451011 prorvadzoną przez Sąd
Rejoriorvy w Głogowie

opis nieruchomości Nicrttchornośc gruntowa oznaczona
w ewiclencji grr-rntów jilko grunty zabtłdow'ane
i zurbartizowane: inne zabudowane
o7,naczona w ewidetrc.|i grtrntów jako Bi

Powierzchnia zajmorvanych pomieszczeń
łącznie i ich numery

87,00 m2
18, 20, 25,39,40, 41, 50

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarorvania;

Wynajnrowane pomieszczenia będą
przeznaczone na prowadzenie działalności
statutowej Por,viatorvego Centrum Pornocy
Rodzinie w Górze.
Działka zlokalizowarra jest w jednostce planu
AFj62lJ zgodnie z mie.lscowyrn planem
zagospoclarowania przestrzennego UMIG
w Górze

Forma oddania nieruchomości Umowa rrieodpłatnego naimu na okres 3 lat
0płaty


