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Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12.12.2002 r. nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Wałbrzyskiego,

zlokalizowana w Wałbrzychu przy ul.Ogrodowej 5 B, oddana została w trwały zarząd Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - na czas

nie oznaczony. Stan prawny wskazanej nieruchomości jest taki, że decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2001 r. -

stwierdzono, że z dniem 01.01.2000 r. mienie Skarbu będące we władaniu byłego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, stało się

z  mocy  prawa  mieniem  Powiatu  Wałbrzyskiego;  w  udziale  wynoszącym  58,35  %.  Nieruchomość  jest  zabudowana  budynkiem

administracyjnym, posiada urządzoną księgę wieczystą, jako działka o powierzchni 0,5615 ha w udziale 58,35 %, zgodnie ze stanem

użytkowanych pomieszczeń w dniu 1 stycznia 2000 r. Jest ona ponadto zabudowana:

budynkiem administracyjnym o powierzchni ogólnej 2936,16 m2, oraz kubaturze 11.188,8 m3,

placem parkingowym, betonowym o powierzchni 750 m2,

drogą wjazdową o powierzchni 430 m2,

małym parkingiem z drogą dojazdową o łącznej powierzchni 345 m2,

drogą za budynkami o powierzchni 190 m2,

parkingiem dla samochodów służbowych z drogą dojazdową o łącznej powierzchni 450 m2,

kortem tenisowym o powierzchni 730 m2,

ogrodzeniem o długości 76 mb., wys.1 m,

ogrodzeniem o długości 77 mb., wys. 1,5 m,

ogrodzeniem o długosci 35 mb., wys. 3,0 m,



ogrodzeniem o długości 112 mb., wys. 1,5 m.

 

Wartość wspomnianej nieruchomości została ustalona na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego z dnia 25.09.2002 r. na łączną

kwotę 1.037.000,00 zł, w tym Powiatu Wałbrzyskiego jako właściciela 58,35 % - co stanowi kwotę 605.089,50 zł. Wartość nieruchomości

obejmuje:

wartość gruntu w udziale 58,35 % - 36.001,95 zł,

wartość budynku i budowli w udziale 58,35 % - 569.087,55 zł.
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