
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26-07-2017 do 16-08-2017 
 

                                                                                                                                      Załącznik 
                                                                                                                                                         do decyzji Burmistrza MiG Bogatyni 

                                                                                                                                              nr BB.0053.4.55.2017 z dnia 24-07-2017 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 

 
20/1 

 
4 

 
I 

 
15552/3 

 
348 

 
rekreacyjna 

 
dzierżawa na 
okres do 3 lat 

 
348 

 
21,40 

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.           

                     



Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26-07-2017 do 16-08-2017                                                                                       
 

                                                                                                                                                              Załącznik 
do decyzji Burmistrza MiG Bogatyni 

                                                                                                                                                                   nr BB.0053.6.55.2017 z dnia 24-07-2017 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 

Nr 
dz. 

AM Obr. 

 
1. 
 

 
Porajów 

 
151/9 

 
1 

 
Porajów 

 
JG1Z/00045696/3 

 
1.6450 ha 

 
rekreacyjna 

 
dzierżawa na 
okres do 3 lat 

 
200 

 
12,30 

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.           
 



Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń   załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nr  BB.0053.10.55.2017 r.  

w dniu 26.07.2017 r. z dnia 24.07.2017 r. 

                                                                                           W Y K A Z 

          

 
                 nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy  

             Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchmościami (tekst jednolity z 2016 r.poz.2147 z późn.zm) 

      podaje się do publicznej wiadomości , że wyznaczona została do dzierżawy na cele rolne  następująca nieruchomości:   

Lp 
położenie 

nieruchomości 

oznaczenie 
geodezyjne Numer księgi 

wieczystej 

pow. 
działki 
ogółem 

w ha 

pow. działki 
do 

dzierżawy w 
ha 

przeznaczenie 
nieruchomości 

(rodzaj użytków) 

forma 
przekazania 

roczny czynsz 
dzierzawy w q 

pszenicy 

forma zapłaty i termin 
opłat 

dz AM obr 

1 Kopaczów 5/1 1 Kopaczów JG1Z/00015551/6 0,82 0,82 ŁIII - 0,82 ha 

dzierżawa na 
okres do 5 lat 

23,12 
 jednorazowo do 31 
marca każdego roku  

2 Kopaczów 1/21 1 Kopaczów JG1Z/00015551/6 0,37 0,37 ŁIII - 0,37 ha 

3 Kopaczów 1/25 1 Kopaczów JG1Z/00015551/6 0,18 0,18 ŁIII - 0,18 ha 

4 Kopaczów 1/27 1 Kopaczów JG1Z/00015551/6 0,63 0,60 

ŁIII - 0,31 ha 

RII - 0,29 ha 

5 Kopaczów 1/28 1 Kopaczów JG1Z/00015551/6 0,29 0,29 RII - 0,29 ha 

6 Kopaczów 1/29 1 Kopaczów JG1Z/00015551/6 0,70 0,70 RII - 0,70 ha 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  

(tekst jednolity z 2016 r. poz. 2147  z późn. zm.) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu. 

 



Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26-07-2017 do 16-08-2017                                                                                   
 

                                                                                                                                                  Załącznik 
                                                                                                                                                          do decyzji Burmistrza MiG Bogatyni 

                                                                                                                                                                    nr BB.0053.5.55.2017 z dnia 24.07.2017 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 

 
22/3 

 
12 

 
II 

 
10398 

 
477 

 
rekreacyjna 

 
dzierżawa na 
okres do 3 lat 

 
477 

 
 29,33 

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.           

                     



Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń   załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nr  BB.0053.8.55.2017 r.  

w dniu 26.07.2017 r. z dnia 24.07.2017 r. 

                                                                                           W Y K A Z 

          

 
                 nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy  

             Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchmościami (tekst jednolity z 2016 r.poz.2147 z późn.zm) 

      podaje się do publicznej wiadomości , że wyznaczona została do dzierżawy na cele rolne  następująca nieruchomości:   

Lp 
położenie 

nieruchomości 

oznaczenie geodezyjne 
Numer księgi 

wieczystej 

pow. 
działki 

ogółem w 
ha 

pow. 
działki do 
dzierżawy 

w ha 

przeznaczenie 
nieruchomości 

(rodzaj 
użytków) 

forma 
przekazania 

roczny 
czynsz 

dzierzawy 
w q 

pszenicy 

forma 
zapłaty i 

termin opłat dz AM obr 

1 
Wigancice 
Żytawskie 

285 2 
Wigancice 
Żytawskie 

JG1Z/00004246/5 0,38 0,38 

RIIIa-0,24 ha 
dzierżawa 

na okres do 
3 lat 

3,05 

 
jednorazowo 
do 31 marca 

każdego 
roku  

RIIIb-0,14 ha 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  

(tekst jednolity z 2016 r. poz. 2147  z późn. zm.) upływa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu. 

 


