
Załącznik 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.05.2017 r. do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia

nr BB.0053.3.32.2017 z dnia 19-04-2017 

 WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości, że została  wyznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość: 

dz.nr AM obr

1. Bogatynia 34/13 20

B
og

at
yn

ia

00015441/2 483 rekreacyjna
dzierżawa na 

okres do 3 
lat

70 6,15 zł
czynsz płatny z 

góry do 10-go dnia 
każdego miesiaca

Termin składania wniosków, zgodnie z treścią art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa po 21 dniach od daty wywieszenia wykazu.  

oznaczenie geodezyjne

L.p.
położenie 

nieruchomości
Numer kw

forma 
przekazania

powierzchnia 
dzierżawy w 

m²

miesięczna 
stawka łącznie 

z 23% VAT

forma zapłaty i 
termin opłat

powierzchnia 
działki m ²

przeznaczenie 
nieruchomości



Załącznik 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.05.2017 r. do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia

nr BB.0053.2.32.2017 z dnia 19-04-2017

 WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości, że została  wyznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość: 

dz.nr AM obr

1. Porajów 446 2

Po
ra

jó
w

00011720/4 2 144 rekreacyjna
dzierżawa na 

okres do 3 
lat

200 12,30 zł
czynsz płatny z 

góry do 10-go dnia 
każdego miesiaca

Termin składania wniosków, zgodnie z treścią art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa po 21 dniach od daty wywieszenia wykazu.  

forma 
przekazania

powierzchnia 
dzierżawy w 

m²

miesięczna 
stawka łącznie 

z 23% VAT

forma zapłaty i 
termin opłat

powierzchnia 
działki m ²

przeznaczenie 
nieruchomości

oznaczenie geodezyjne

L.p.
położenie 

nieruchomości
Numer kw



Załącznik 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  19.05.2017 r. do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia

nr BB.0053.10.28.2017 z dnia 06-04-2017 r.

 WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości, że została  wyznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość: 

dz.nr AM obr

1.
Sieniawka,       

ul. Kolejowa 
158/2 2

Si
en

ia
w

ka brak 
urządzonej 

księgi 
1774 cele handlowe  

dzierżawa na okres 
do 28.11.2017 r.  

37,20 253,49 zł
czynsz płatny z 

góry do 10-go dnia 
każdego miesiąca

Termin składania wniosków, zgodnie z treścią art.34 ust.1, pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa po 21 dniach od daty wywieszenia wykazu.  

 

L.p.
położenie 

nieruchomości
Numer kw

powierzchnia 
działki m ²

forma zapłaty i 
termin opłat

oznaczenie 
geodezyjne

przeznaczenie 
nieruchomości

forma przekazania
powierzchnia 
dzierżawy w 

m²

miesięczna 
stawka łącznie 

z 23% VAT  



Załącznik 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.05.2017 r. do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia

nr BB.0053.9.28.2017 z dnia 06-04-2017 r.

 WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że została  wyznaczona do dzierżawy następująca nieruchomość: 

dz.nr AM obr

1. Porajów 446 2

Po
ra

jó
w

00011720/4 2 144 rekreacyjna
dzierżawa na 
okres do 30-

06-2019
284 17,47 zł

czynsz płatny z 
góry do 10-go dnia 
każdego miesiaca

Termin składania wniosków, zgodnie z treścią art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa po 21 dniach od daty wywieszenia wykazu.  

forma 
przekazania

powierzchnia 
dzierżawy w 

m²

miesięczna 
stawka łącznie 

z 23% VAT

forma zapłaty i 
termin opłat

powierzchnia 
działki m ²

przeznaczenie 
nieruchomości

oznaczenie geodezyjne

L.p.
położenie 

nieruchomości
Numer kw


