WYKAZ
Nieruchomości do zbycia na terenie miasta i gminy Głuszyca
z dnia 19 lipca 2021 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.. ) Burmistrz
Głuszycy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny:
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nia działki
0,2068 ha

Opis nieruchomości

4
Nieruchomość położona w Głuszyca ul.
Grunwaldzka 26 działka nr 484
Budynek użyteczności publicznej o powierzchni
użytkowej 1719,16 m2, dwukondygnacyjny
podpiwniczony, ściany konstrukcyjne obiektu
wykonane z cegły ceramicznej, ściany
wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej oraz
GK. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty
dachówką. Stan techniczny obiektu dobry. Do
nieruchomości doprowadzone są media:
wodociąg, kanalizacja ogólnospławna, sieć
energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna,
Internet. Dojazd do nieruchomości dobry – droga
utwardzona.
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1 078 189,00 zł

Nieodpłatne
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Zarządzenie
Burmistrza
Głuszycy
Nr 81/O/2021 z
dnia 19 lipca
2021 roku

Uwaga: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm..) min. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu upływa w dniu 23.08.2021 r:
Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul Grunwaldzka 55

Z up. Burmistrza
( - ) Grzegorz Szymański
Zastępca Burmistrza Głuszycy

