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Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr BB.0053.14.35.2017  z dnia 10 maja 2017 
roku 

WYKAZ 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (t.j. Dz.U.2016.2147 z  późn.zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, że 
przeznaczona została do sprzedaży następująca nieruchomość:   

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami   
( t.j. Dz.U.2016.2147 z późn.zm.) upływa w terminie 6 tygodni dni od dnia wywieszenia 
wykazu.           

Lp Oznaczenia nr pow. opis forma cena forma zapłaty wartość forma zapłaty Zwrot środków finansowych przeznaczenie nieruchomości

nieruchom. Kw działki nieruchomości przekazania gruntu
i

lokalu i terminy opłat za przeprowadzony remont i sposób jej

w ha

   terminy opłat § 9 uchwały RGiM Nr XXIV/200/05 
z 28.02.2005 r. zagospodarowania

pierwsza opłata 15%: 
870,00 zł, po 

bonifikacie 95% 
netto: 43,50 zł +VAT: 

Razem 53,51 zł                
opłata roczna 1%:                     
58,00 zł + VAT                     
do 2101-03-10 

remont lokalu: 3.921,72 zł                             
remont budynku: 101.644,42 zł x                    
( udział 38/1000 ) tj.3.862,48 zł                                                

Razem: 7.784,20 zł                                       
Płatne jednorazowo przed 

podpisaniem aktu notarialnego

tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej o 

skoncentrowanych układach 
zabudowy oraz tereny dróg 
publicznych - symbol MW 

1.2/KD1

1.

lokal mieszk. o pow. 
uzytk.  65,70 m2,                 

pom.przyn. 4,70 m2 
Razem: 70,40 m2              

udział 38/1000 

sprzedaż na 
rzecz 

najemcy
5.800,00 zł0,2197

    Bogatynia      
ul.Wojciecha 
Kossaka 40/9                 

dz.6/68         
AM 19 obr II

JG1Z/00022238/8 145.200,00 zł

płatne jednorazowo 
po zastosowaniu 
95% bonifikaty 

przed podpisaniem 
aktu notarialnego tj. 

7.260,00 zł
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Załącznik do Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia nr BB.0053.6.71.2017 z dnia 21 
września 2017 roku 

WYKAZ 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (t.j. Dz.U.2016.2147 z  późn.zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, że 
przeznaczona została do dzierżawy następująca nieruchomość:   

 

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.           

Lp Położenie            oznaczenie pow. numer pow. przeznaczenie forma miesięczna forma  zapłaty
nieruchomości            geodezyjne działki kw dzierżawy nieruchomości przekazania stawka i  terminy  opłat

dz. 
nr AM obr m²  m

2
czynszu   (brutto)

 czynsz  płatny 
1. Bogatynia 38/5 6 III 10,00 JG1Z/ 10,00 grunt zabudowany dzierżawa 24,60 zł

ul. Rotmistrza 00015442/9 pomieszczeniem na okres do      w tym  należny                  z  góry

Witolda Pileckiego gospodarczym 3 lat  podatek VAT do 10-go dnia 
wg obowiazujacej każdego

stawki miesiąca


