Wykaz nieruchomosci stanowiacych wlasnosé Skarbu Panstwa
przeznaczonych do sprzedazy
Na podstawie art.35 ust.l, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r., 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2020. poz. 65),
Starosta Gliwicki wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej, podaje do publicznej wiadomosci, ze przeznacza do sprzedazy w trybie
przetargowym nieruchomosé stanowiaca wlasnosé Skarbu Panstwa:
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* Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT, jezeli na podstawie obowiazujacych w dniu sprzedazy przepis6w ustawy o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U. z 2020. poz. 106.) sprzedaz przedmiotowej nieruchomosci podlegaé bedzie obciazeniu podatkiem od towarowi uslug.

1. Niniejszy wykaz wywieszasi¢ od dnia 2020 -03- 06 na urzedowej tablicy ogtoszen w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz zamieszczasi¢
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Informacje 0 wywieszeniu wykazu podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez
ogtoszenie w prasie lokalnej - art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami.
2. Osoby, ktérym przystuguje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami, pierwszefstwo
w nabyciu wyzej wymienionej nieruchomosci, moga sktadaé wnioski 0 jej nabycie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 he
3. Po bezskutecznym uplywie ww. terminu nieruchomoSé zostanie zbyta na warunkach okreslonych w niniejszym wykazie.

