Kraków, 19.07.2019

r.

WYKAZ

Dyrektor oddziału Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego
ul. Montelupich 3
31_155 Kraków
działając na podstawie art' 35 ust'l
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o gospodarce nieruchomościami
to iipca 2015 r.o Agencji Mienia

1997r.

dnia

podaje do publicznej wiadomości,
wykaz nieruchomości
położonej przy ul.Długiej 12
w Bietsk"-ńi'i"f_'
b ęd ą
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Nieruchomośó położonap'rzy ul. Długiej
12 w Bielsku _ Białej, wojewó^dztwo
śląskie,powiat rn. Bielsko - Biała'
gmina m' Bielsko-Biała' na a"luir'*r'

o

nr 448/3 i iąstą obr. olszówka Dolna
"*ia*"y.;'y.il ga'19*";
ha' Dla nierucno#ol"i''
prowadzona jest księga wieczysta
przen Sądn".;ono*y

łącznej powierzchni 0'0968

nr BB 18/00 038502/l prowadzona

* ńił.ti-niuł";, vIiwyj"iał Ksiąg
Wieczystych.

Przedmiotem niniejszego wykazu jest
pomie szczenie,
.ptzeznaczone na kotłownię gazową' o powierzchni
uzytkowej 77'50m2 usytuowane *
o^r,"; ri * gi"i.ku - Białej. Niniejszy lokal
przeznaczonv jest do oddania w
uilćzenie
na r'Zeczrrzedsiębiorstwa Komunalnego
'*i:l^ffi;'""'o'''d'ii.
oznaczony' do jednego roku' Wyposazenie
kotłowani ;;; ; k"-inem,'zn4du;u"ń ,,Thenna,, Sp' z o.o., na CZas
własnościąPrzedsiębiorstwa Koinunuńgo
na zewnątrzbudynku są
:,u
,,Therma" .p. o.o., prowadzącó gć a;iałalność
ciepła' Kotłowania gazowa. posiada
związanąz
"
odrębi y przyłącz gur, *ru,
z gazomierzem (na zewnątrzbudynku)' dostawą
Biorący w uĘczenie będzió regulował'n
a rzeczUĘ.JzĄącego rnńsięczni.
k;;;'; ĘtuŁu-utrzymania uĘczonej
nieruchomości, płatne Z góry ao"rs-go
ńLa"go-i"łą;il;;ńwem na rachunek Lankowy
IJzyczającego. Zmiany
miesięcznych opłat będą-następo*u;
;
p."ypadku zmiany
Ęsokosci.k";;;
na utrzymanie użyczonej nieruchomosci'
il;;r"ony.l, przez,JĘczającego
niórący * ;;y;;";i; zobowiązany;ę;;;;"
regulowania we własnyn
ni"".u"t o'o sił',^'piZdmiot-uzyc
,",in, do o.gunu
;:::",iŁJji"ffi?-:J;;#trj:";Tffi;*,1"*#
Dodatkowe informacje o wyżej wymierrionejuni"r.r.ho*ości
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można uzyskać w siedzibie oddziału
Regionalnego
piętro, pokój nr 38) lub pod numerem
telefonu

j'rr

w siedzibie krakowskiego oddziału

ui. lńontelupi"r'']]'rv dniach oa-D.oi.zol9 Regionalnego Agencji
iri
r. do 0g.i8.zot9 r.,
internetoweiwww'amw.co..p1, i
w BiuleĘnl" i'r."""łi"r,ubli""n"1
oraz dostępny jest

zamleszczony na stronie
w siedzibach:
1' Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
Plac Ratuszowy 1 Bielsko-Biała,
2' Staroshłla Powiatowego w Bielsku-niuł.j,
ul. Piastowska 40 Bielsko-Biała.
Informacja o wywieszeniu wykazu
opublikowan
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zostaław gazecie ,,Dziennik Zachodni,,w
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