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Strona przekazująca - Gmina Bytom, reprezentowanaprzez:
1, Dorotę Kulińską- WydziŃ Geodezji i Gospodarki Nięruchomościami
2. Iwonę Fabiszak - WydziŃ Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Strona przejmująca
reprezentciw ana pr Zez:

-

Szkoła Podstawowa

nr 38 im. Jana III

Sobieskiego

w

Bytomiu,

l. Macieja Biernackiego - Dyrektora SzkoĘ

Przedmiot przekazania w trwaĘ zarząd:
nieruchomośó położonaw Bfomiu, przy ul. Korczaka 1, skladająca się z:
- dzińki gruntu nr 937ll5 o powierzchni 6897 m' ( k. m. 2, obręb Sucha Góra
- budynku szkoły o powierzchni użytkowej Il24 m2 i kubaturze l 1661 m3.

-

)

budynku sali gimnastycznej o powierzchni uĄrtkowej 573,13 m2, kubatu.ze 3250 m3.

Po dokonaniu oględzin strony określająstan nieruchomości jako:
Granice nieruchomości obejmują budynek szkoły wraz z budynkiem hali sportowej łącznie z
zapleczem niezbędnym do jej funkcjonowania.

Budynek szkoĘ jest trzykondygnacyjny, zę strychem, podpiwniczony. Dach spadzisty kryty
dachówką - pokrycie dachu jest wymienione. Schody w ciągu komunikacyjnym wyremontowane.
Okna drewniane, vqlpaczone, nieszczelne, Drz-lvi wewnętrzne drewniane, nieszczelne. Drzwi
wejściowe drewniane pełne. Posadzki: w salach lekcyjnych - wykładzina PCV, w ciągach
komunikacyj nych - płytki ceram iczne. Kondy gnacj a piwn i czna zawi l gocona.

Budynek sali gimnastycznej jest ocieplony, nie podpiwniczony, pokrycie dachu zblachy, konstrukcja
murowana

zcegĘ.

Instalacje: wodociągowa, elehłryczna, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Ogrzewanie etazowe
gazowe.

Uwagi:

1. pizedmiot przekazaniaznajduje
2. z uwagi na toi że przez okres

się w posiadaniu SzkoĘ oa .,,,ł{:ł*..ł.,,..,......,...

posiadania nieruchomości koszty mediów pokrywane
Szkołę, odstąpiono od spisywania stanów liczników.
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