
Wywieszono na tablicy ogłoszeń 07-06-2017 roku oraz opublikowano na stronie www.infopublikator.pl 

 
                                                                                                                          Załącznik  

                                                                                                                                                                        do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia 

                                                                                                                                                                                 nr BB.0053.9.14.2017  z dnia 06-03-2017 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 sprzedaży następująca nieruchomość: 

 

 

L.p 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie geodezyjne 

Nr 

KW 

Pow. 

działki  w 

m ² 

Opis 

nieruchomości 

Forma 

przekazania 

Cena 

grunt * 1 

Forma zapłaty i termin 

zapłaty 

Wartość 

lokalu 

Forma zapłaty 

i termin opłat 

Zwrot środków 

finansowych za 

przeprowadzony 

remont (§9 

uchwały RGiM 

Nr XXIV/200/05 

z 28.02.2005 r.) 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

i sposób jej 

zagospodarow

ania 

dz. nr AM obr 

1. 

 

 

59-921 Bogatynia  
ul. Górnicza 2/5 
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1628 

lokal mieszkalny 
o pow. 

użytkowej  71,70 

m ² oraz o pow. 
pomieszczeń 

przynależnych 

34,70  m ²- 
łączna 

powierzchnia 

106,40  m ². 
Udział  

318/1.000 

sprzedaż na 

rzecz najemcy  
20.695,00 

płatne jednorazowo po 

zastosowaniu bonifikaty             

95 %, przed podpisaniem 

aktu notarialnego tj. kwota  

1.034,75  zł                            

 
 

99.305,00  

płatne 

jednorazowo po 

zastosowaniu 

bonifikaty 95 %, 

przed 

podpisaniem aktu 

notarialnego tj. 

kwota                             

4.965,25 zł 

 

17.11.2014 r – 

wymiana pokrycia 

dachu – koszt 

44.998,96 – wg 

udziału do zwrotu 

14.309,67 zł ;  

26.11.2015 r. – 

rozdzielenie 

instalacji wodnej w 

budynku- koszt 

2.690,70 – do zwrotu 

koszt jednostkowy 

538,14 zł 

tereny 

zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej- 

symbol 1.5MW 

 

 
*¹ wartość gruntu netto 

 

Termin składania wniosków, zgodnie z treścią art.34 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.   

 

* ² Zasady aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości zostały określone w art.. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

http://www.infopublikator.pl/


Wywieszono na tablicy ogłoszeń 07-06-2017 roku oraz opublikowano na stronie www.infopublikator.pl 

 
                                                                                                                          Załącznik  

                                                                                                                                                                        do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia 

                                                                                                                                                                                 nr BB.0053.2.17.2017  z dnia  14-03-2017 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 sprzedaży następująca nieruchomość: 

 

 

L.p 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie geodezyjne 

Nr 

KW 

Pow. 

działki  w 

m ² 

Opis 

nieruchomości 

Forma 

przekazania 

Cena 

grunt * 1 

Forma zapłaty i termin 

zapłaty 

Wartość 

lokalu 

Forma zapłaty 

i termin opłat 

Zwrot środków 

finansowych za 

przeprowadzony 

remont (§9 

uchwały RGiM 

Nr XXIV/200/05 

z 28.02.2005 r.) 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

i sposób jej 

zagospodarow

ania 

dz. nr AM obr 

1. 

 

 
59-920 Bogatynia  

ul. Energetyków 

1/4 
 

 

 

5/4 15 II 23366 1834 

lokal mieszkalny 

o pow. 

użytkowej 69,80 
m ² oraz o pow. 

pomieszczeń 

przynależnych 
14,40 m ²- łączna 

powierzchnia 

84,20 m ². 
Udział 94/1.000 

sprzedaż na 

rzecz najemcy  
12.000,00 

1. płatne jednorazowo przed 

podpisaniem aktu 

notarialnego -   110,70 zł 

brutto .Na kwotę brutto 

składa się : pierwsza opłata  

15 % - 1.800,00  zł, po 

zastosowaniu bonifikaty w 

wys. 95 % -  90,00 netto + 

podatek VAT-23%- 20,70 

zł.; 2. opłata roczna 1% - 

120,00 zł netto  + należny 

podatek VAT * ². 

Użytkowanie wieczyste do 

27-09-2100 

 
 

185.000,00 

płatne 

jednorazowo po 

zastosowaniu 

bonifikaty 95 %, 

przed 

podpisaniem aktu 

notarialnego tj. 

kwota                             

9.250,00   

 

docieplenie ścian – 

9790,43 zł; remont 

balkonu – 1500,00 zł; 

montaż wiatrołapów i 

nadzór nad pracami – 

564,52 zł; razem do 

zwrotu :                

11.854,95 zł.  

tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej- 
symbol 

3.1.MW 

 
*¹ wartość gruntu netto 

 

Termin składania wniosków, zgodnie z treścią art.34 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.   

 

* ² Zasady aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości zostały określone w art.. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

http://www.infopublikator.pl/


Wywieszono na tablicy ogłoszeń 07.06.2017 roku oraz opublikowano na stronie www.infopublikator.pl 

 

 

  

                                                                                                                      Załącznik 

                                                                                                                                                                      do Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni 

                                                                                                                                                                  nr  LVI/481/17 z dnia 17 maja 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: 
            

 

l.p 

położenie 

nieruchomości 

oznaczenie 

geodezyjne 

 

nr KW 

 

powierzchnia 

działki 

przeznaczenie 

nieruchomości 

forma 

przekazania 

powierzchnia 

dzierżawy w 

m² 

miesięczna 

stawka łącznie z 

23% VAT 

forma zapłaty i 

termin opłat 

   

 

1. 

 

 

Bogatynia 

 

21/26 

 

8 

 

III 

 

15442/9 

 

4555 

 

rekreacyjna 

 

dzierżawa na 

okres do 10 lat 

 

245 

 

15,07 zł 

czynsz płatny z 

góry do 10 dnia 

każdego 

miesiąca 

 

Składanie wniosków na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U.2016.2147 z późn.zm.) upływa w 

terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.           

 

http://www.infopublikator.pl/

