Starosta Chrzanowski informuje, iż w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa znajduje się atrakcyjna

Zgodnie z miejscowym planem uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie Nr

nieruchomość zabudowana po byłej siedzibie policji, położona przy Al. Henryka 6 i 8, która może być

XX/232/2012 z dnia 24.04.2012 r. przeznaczenie podstawowe to zabudowa usługowa

przedmiotem rozdysponowania.

z zabudową mieszkaniową wielorodzinną - symbol 1. UMW oraz tereny publicznych ciągów

Nieruchomość składa się z działek o nr: 4855 o pow. 0,0473 ha, 4856/1 o pow. 0,0144 ha, 5131/1 o pow.

pieszo - jezdnych – symbol 1. KDX.

0,1312 ha i 5131/3 o pow. 0,0451 ha. Położona jest w ścisłym centrum miasta Chrzanowa, przy głównej ulicy,
w niedalekiej odległości od rynku. Nieruchomość jest ogrodzona.

Nieruchomość pod nr 6 jest zabudowana
budynkiem

o

naziemnych
kondygnacji

dwóch
oraz

częściowo

podziemnej

technologii

tradycyjnej

w

szeregowej.

zabudowie

kondygnacjach
jednej

wykonany

w

murowanej
Komunikacja

odbywa się za pośrednictwem jednej klatki
schodowej z ciągami komunikacyjnymi na

każdej kondygnacji. Powierzchnia użytkowa
budynku

417,6 m2, zabudowy 311,2 m2.

Instalacje w budynku nieczynne i nie nadające
się do eksploatacji. Budynek jest w złym stanie
technicznym i użytkowym, przeznaczony do
Nieruchomość pod nr 8 jest zabudowana budynkiem

remontu.

administracyjnym o trzech kondygnacjach naziemnych oraz
częściowo jednej kondygnacji podziemnej, wykonany także
w technologii tradycyjnej murowanej. Komunikacja w
budynku odbywa się za pośrednictwem jednej klatki
schodowej

z

ciągami

komunikacyjnymi

na

każdej

kondygnacji. Wcześniej wykorzystywany jako budynek
administracyjny na potrzeby policji. Powierzchnia użytkowa
2

2

budynku to 893,3 m , zabudowy 415,4 m .

Osoby zainteresowane nieruchomością proszone są o składanie wniosków w siedzibie urzędu
ze wskazaniem preferowanej formy rozdysponowania (np. dzierżawa, zakup itp.) tj.: Starostwo
Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów drogą pocztową, elektronicznie
na adres: agn@powiat-chrzanowski.pl lub osobiście na dziennik podawczy. Powyższe pozwoli
na uruchomienie procedury wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W razie wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 326257963,
326257929.

