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OGŁOSZENIE STAROSTY GÓROWSKIEGO  
 W SPRAWIE SPORZADZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  

DO ODDANIA W NAJEM 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

Starosta Górowski podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem w trybie 

bezprzetargowym.  

 

L.P. Oznaczenie 

nieruchomości wg. księgi 
wieczystej i katastru 

nieruchomości  

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Okres najmu Wysokość 
czynszu 

Termin 

wnoszenia 

czynszu  

1. LE1G/00075638/8 

dz. nr 931  

o pow. 0, 2162 ha, AM-25 

obręb Góra 

Nieruchomość 
zabudowana budynkiem 

biurowo-garażowym , z 

którego przeznacza się 
do wynajęcia część 

budynku o pow. 131,00 

m2 na rzecz 

dotychczasowego 

najemcy. 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Góra 
nieruchomość znajduje się w 

obszarze oznaczonym na 

rysunku planu symbolem 

AA10MWn/U – z 

przeznaczeniem podstawowym: 

zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o niskiej 

intensywności, usługi 
nieuciążliwe. 

 

 

 

 

 

Do 3 lat 

 

 

 

 

433,87 zł 

 

 

miesięczny 
czynsz najmu 

płatny w 
terminie 14 dni 

od wystawienia 

faktury przez 

Wynajmującego  
 

 

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20.05.2019 r. do dnia 09.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Górze oraz opublikowano na stronie internetowej Powiatu Górowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1, I piętro, pok. nr 5 lub pod nr 

telefonu  (65) 544 39 17.  
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OGŁOSZENIE STAROSTY GÓROWSKIEGO  
 W SPRAWIE SPORZADZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  

DO ODDANIA W NAJEM 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

Starosta Górowski podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem w trybie 

bezprzetargowym.  

 

L.P. Oznaczenie 

nieruchomości wg. księgi 
wieczystej i katastru 

nieruchomości  

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Okres najmu Wysokość 
czynszu 

Termin 

wnoszenia 

czynszu  

1. LE1G/00075638/8 

dz. nr 931  

o pow. 0, 2162 ha, AM-25 

obręb Góra 

Nieruchomość 
zabudowana budynkiem 

biurowo-garażowym , z 

którego przeznacza się 
do wynajęcia część 

budynku o pow. 56,54 

m2 na rzecz 

dotychczasowego 

najemcy. 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Góra 
nieruchomość znajduje się w 

obszarze oznaczonym na 

rysunku planu symbolem 

AA10MWn/U – z 

przeznaczeniem podstawowym: 

zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o niskiej 

intensywności, usługi 
nieuciążliwe. 

 

 

 

 

 

Do 3 lat 

 

 

 

 

216,37 zł 

 

 

miesięczny 
czynsz najmu 

płatny w 
terminie 14 dni 

od wystawienia 

faktury przez 

Wynajmującego  
 

 

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20.05.2019 r. do dnia 09.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Górze oraz opublikowano na stronie internetowej Powiatu Górowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1, I piętro, pok. nr 5 lub pod nr 

telefonu   (65) 544 39 17.  
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OGŁOSZENIE STAROSTY GÓROWSKIEGO  
 W SPRAWIE SPORZADZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  

DO ODDANIA W NAJEM 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

Starosta Górowski podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem w trybie 

bezprzetargowym.  

 

L.P. Oznaczenie 

nieruchomości wg. księgi 
wieczystej i katastru 

nieruchomości  

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Okres najmu Wysokość 
czynszu 

Termin 

wnoszenia 

czynszu  

1. LE1G/00075638/8 

dz. nr 931  

o pow. 0, 2162 ha, AM-25 

obręb Góra 

Nieruchomość 
zabudowana budynkiem 

biurowo-garażowym , z 

którego przeznacza się 
do wynajęcia część 

budynku o pow. 53,00 

m2 na rzecz 

dotychczasowego 

najemcy. 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Góra 
nieruchomość znajduje się w 

obszarze oznaczonym na 

rysunku planu symbolem 

AA10MWn/U – z 

przeznaczeniem podstawowym: 

zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o niskiej 

intensywności, usługi 
nieuciążliwe. 

 

 

 

 

 

Do 3 lat 

 

 

 

 

175,53 zł 

 

 

miesięczny 
czynsz najmu 

płatny w 
terminie 14 dni 

od wystawienia 

faktury przez 

Wynajmującego  
 

 

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20.05.2019 r. do dnia 09.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Górze oraz opublikowano na stronie internetowej Powiatu Górowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 

Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1, I piętro, pok. nr 5 lub pod nr 

telefonu  (65) 544 39 17.  
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OGŁOSZENIE STAROSTY GÓROWSKIEGO  
 W SPRAWIE SPORZADZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  

DO ODDANIA W NAJEM 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

Starosta Górowski podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w najem w trybie 

bezprzetargowym.  

 

L.P. Oznaczenie 

nieruchomości wg. księgi 
wieczystej i katastru 

nieruchomości  

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Okres najmu Wysokość 
czynszu 

Termin 

wnoszenia 

czynszu  

1. LE1G/00075638/8 

dz. nr 931  

o pow. 0, 2162 ha, AM-25 

obręb Góra 

Nieruchomość 
zabudowana budynkiem 

biurowo-garażowym , z 

którego przeznacza się 
do wynajęcia część 

budynku o pow. 226,16 

m2 na rzecz 

dotychczasowego 

najemcy. 

Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Góra 
nieruchomość znajduje się w 

obszarze oznaczonym na 

rysunku planu symbolem 

AA10MWn/U – z 

przeznaczeniem podstawowym: 

zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o niskiej 

intensywności, usługi 
nieuciążliwe. 

 

 

 

 

 

Do 3 lat 

 

 

 

 

889,49 zł 

 

 

miesięczny 
czynsz najmu 

płatny w 
terminie 14 dni 

od wystawienia 

faktury przez 

Wynajmującego  
 

 

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 20.05.2019 r. do dnia 09.06.2019 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Górze oraz opublikowano na stronie internetowej Powiatu Górowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze przy ul. Mickiewicza 1, I piętro, pok. nr 5 lub pod nr 

telefonu  (65) 544 39 17.  

 

 

 


