
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz opublikowano na stronie Wykaz do Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni Nr LXX/576/17 
internetowej www.infopublikator.pl w dniu 29 stycznia 2018 roku z dnia 29 grudnia 2017 roku

                                                   podaje się do publicznej wiadomości, do dzierżawy została przeznaczona następująca nieruchomość 

Lp Położenie              oznaczenie numer powierzchnia powierzchnia przeznaczenie forma miesięczna forma  zapłaty
nieruchomości              geodezyjne kw działki dzierżawiona nieruchomości przekazania stawka i  terminy  opłat

dz. nr AM obr            ha  m2 czynszu   (brutto)

1. Sieniawka cz.dz. 2 Sieniawka JG1Z/00015712/3 17975 20,00 grunt dzierżawa 369,00 zł czynsz płatny z góry

ul.Bogatyńska 232 na cele handlowe na okres do ( wtym  należny podatek VAT do 10-go dnia każdego
10 lat wg obowiazujacej stawki 23% )               miesiąca

Składanie  wniosków na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) upływa w terminie 21 dni od  daty wywieszenia wykazu.

        W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)



Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz opublikowano na stronie Wykaz do Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni Nr LXX/574/17 
internetowej www.infopublikator.pl w dniu 29 stycznia 2018 roku z dnia 29 grudnia 2017 roku

                                                   podaje się do publicznej wiadomości, do dzierżawy została przeznaczona następująca nieruchomość 

Lp Położenie              oznaczenie numer powierzchnia powierzchnia przeznaczenie forma miesięczna forma  zapłaty
nieruchomości              geodezyjne kw działki dzierżawiona nieruchomości przekazania stawka i  terminy  opłat

dz. nr AM obr  m2  m2 czynszu   (brutto)

1. Bogatynia 78/10 4 I JG1Z/00030593/3 18,00 18,00 grunt dzierżawa 88,56 zł czynsz płatny z góry

ul.Zamoyskiego zabudowany garażem na okres do ( w tym  należny podatek VAT do 10-go dnia każdego
10 lat wg obowiazujacej stawki 23% )               miesiąca

Składanie  wniosków na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) upływa w terminie 21 dni od  daty wywieszenia wykazu.

        W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)



Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz opublikowano na stronie Wykaz do Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni Nr LXX/573/17 
internetowej www.infopublikator.pl w dniu 29 stycznia 2018 roku z dnia 29 grudnia 2017 roku

                                                   podaje się do publicznej wiadomości, do dzierżawy została przeznaczona następująca nieruchomość 

Lp Położenie              oznaczenie numer powierzchnia powierzchnia przeznaczenie forma miesięczna forma  zapłaty
nieruchomości              geodezyjne kw działki dzierżawiona nieruchomości przekazania stawka i  terminy  opłat

dz. nr AM obr  m2  m2 czynszu   (brutto)

1. Porajów cz.dz. grunt dzierżawa 6,15 zł czynsz płatny z góry

Oś.Piastowskie 33 1 Porajów JG1Z/00011720/4 1051,00 52,00 na cele rekreacyjne na okres do ( wtym  należny podatek VAT do 10-go dnia każdego
10 lat wg obowiazujacej stawki 23% )               miesiąca

Składanie  wniosków na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) upływa w terminie 21 dni od  daty wywieszenia wykazu.

        W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)


