
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  11.08.2017 r.

                              Wykaz
                                               nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.)
              podaje się do publicznej wiadomości , że przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości :  

Lp Położenie      oznaczenie nr pow. przeznaczenie forma cena wadium forma zapłaty
nieruchomości      geodezyjne kw nier. w planie zagospodarowania przekazania sprzedaży i terminy opłat

dz AM obr w m2
przestrzennego nieruchomości *

1 Bogatynia 26/41 14 II 1214 teren  zabudowy mieszkaniowej przetarg 122 785,00 zł 12 200,00 zł jednoraz.-100% wartości-przed
jednorodzinnej symbol 6.3MN podpisaniem aktu notarialnego

2 Bogatynia 26/47 14 II 1189 teren  zabudowy mieszkaniowej przetarg 120 325,00 zł 12 000,00 zł jednoraz.-100% wartości-przed
jednorodzinnej symbol 6.3MN podpisaniem aktu notarialnego

3 Bogatynia 26/48 14 II 1220 teren  zabudowy mieszkaniowej przetarg 123 400,00 zł 12 300,00 zł jednoraz.-100% wartości-przed
jednorodzinnej symbol 6.3MN podpisaniem aktu notarialnego

4 Bogatynia 27/176 14 II 1180 teren  zabudowy mieszkaniowej przetarg 119 464,00 zł 11 900,00 zł jednoraz.-100% wartości-przed
jednorodzinnej symbol 6.5MN podpisaniem aktu notarialnego

5 Bogatynia 27/177 14 II 1201 teren  zabudowy mieszkaniowej przetarg 121 555,00 zł 12 100,00 zł jednoraz.-100% wartości-przed
jednorodzinnej symbol 6.5MN podpisaniem aktu notarialnego

6 Bogatynia 27/195 14 II 1116 teren  zabudowy mieszkaniowej przetarg 112 945,00 zł 11 200,00 zł jednoraz.-100% wartości-przed
jednorodzinnej symbol 6.3MN podpisaniem aktu notarialnego

7 Bogatynia 27/196 14 II 1180 teren  zabudowy mieszkaniowej przetarg 119 464,00 zł 11 900,00 zł jednoraz.-100% wartości-przed
jednorodzinnej symbol 6.3MN podpisaniem aktu notarialnego

* cena wraz z podatkiem VAT ( 23 % )
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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 (tj.Dz. 
U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm. ) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu
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do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia                                                                      
z dnia 27.01.2012 r. znak BB.0053.2.11.2012


