
                                                                                                                  Załącznik  

                                                                                                                                                            do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia 

                                                                                                                                                                            nr  BB.0053.11.55.2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.  

 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 27.11.2018 do 08.01.2019 

 

 

WYKAZ 

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

Wartość 

gruntu *  

 

Wartość 

lokalu 

 

Forma zapłaty i termin 

zapłaty 

  cena 

sprzedaży 

nieruchomości 

Zwrot środków 

finansowych za 

przeprowadzony 

remont (§9 

uchwały RGiM 

Nr XXIV/200/05 

z 28.02.2005 r.) 

Przeznaczenie 

nieruchomości i 

sposób jej 

zagospodarowania 

dz. 

nr 
AM obr 

1. 

 

 
59-920 Bogatynia, 

ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 7/2  
 

 

64 12 II 

JG
1

Z
/0

0
0
5
1

9
5
1

/4
 

812 

lokal mieszkalny o 
pow. użytkowej 

93,60 m² oraz 

powierzchnia pom. 
przynależnych  

22,70 m²- łącznie 

116,30 m² 
Udział 595/1.000 

sprzedaż na 

rzecz 

najemcy  

39,000.00 

 
 

146,000.00 

 
 

  

płatne jednorazowo po 

zastosowaniu bonifikaty             
99 %, przed podpisaniem 

aktu notarialnego tj. 

kwoty: 
grunt –390,00 zł 

lokal – 1.460,00 zł 

  

2.805,37 zł 

 rozdzielenie 

instalacji zimnej 

wody – 2016 r.- 

955,37 zł  

 

tereny 
mieszkalnictwa 

jednorodzinnego o 

skoncentrowanych 
układach zabudowy- 

symbol MN3.2  

Budynek objęty 
ochroną 

konserwatorską 

poprzez  ujęcie  w 
wykazie obiektów 

zabytkowych oraz w  

Gminnej Ewidencji 
Zabytków.  

 

 
*zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 10 a Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) 

 

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.   

 



                                                                                                                  Załącznik  

                                                                                                                                                            do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia 

                                                                                                                                                                            nr  BB.0053.10.36.2018 z dnia 25 maja 2018 r.  

 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 27.11.2018 do 08.01.2019 

 

WYKAZ 

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

Wartość 

gruntu *  

 

Wartość 

lokalu 

 

Forma zapłaty i termin 

zapłaty 

  cena 

sprzedaży 

nieruchomości 

Zwrot środków 

finansowych za 

przeprowadzony 

remont (§9 

uchwały RGiM 

Nr XXIV/200/05 

z 28.02.2005 r.) 

Przeznaczenie 

nieruchomości i 

sposób jej 

zagospodarowania 

dz. 

nr 
AM obr 

1. 

 
 

59-920 Bogatynia, 

ul. 3 Maja 7/2 
 

 

31 19 II 
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1

Z
/0

0
0
5
4

8
3
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451 

lokal mieszkalny o 

pow. użytkowej                

48 m² oraz 
pomieszczenia 

przynależne                

28,70 m²-łaczna 
powierzchnia               

76,70 m² 

 
Udział 468/1.000 

sprzedaż na 
rzecz 

najemcy  

14.000,00 

 

 
100.000,00 

 

 

  

płatne jednorazowo po 
zastosowaniu bonifikaty             

95 %, przed podpisaniem 

aktu notarialnego tj. 
kwoty: 

grunt – 700,00 zł 

lokal – 5.000,00 zł 
  

8.099,50 

2013 r.:   montaż 

wkładu 
kominowego – 

1.871,85 zł;              

2016 r.:   
rozdzielenie 

instalacji wodnej 

– 527,65 zł;                

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

jednorodzinnej o 

skoncentrowanych 
układach zabudowy 

- symbol MN 1.2 

 

 
*zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 10 a Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) 

 

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.   

 



                                                                                                                          Załącznik  

                                                                                                                                                                        do decyzji Burmistrza MiG Bogatynia 

                                                                                                                                                                                 nr  BB.0053.4.42.2018  z dnia 26.06.2018 r. 

 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 27.11.2018 do 08.01.2019 

 

WYKAZ 

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

Wartość 

gruntu *  
Wartość 

budynku 

Forma zapłaty i termin 

zapłaty 

 

 cena sprzedaży 

nieruchomości  

Zwrot środków 

finansowych za 

przeprowadzony 

remont (§9 

uchwały RGiM 

Nr XXIV/200/05 

z 28.02.2005 r.) 

Przeznaczenie 

nieruchomości i 

sposób jej 

zagospodarowania 
dz. nr AM obr 

1. 

 

 

59-916 
Bogatynia,              

ul. Zielona 4a 
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482 

budynek 

mieszkalny o pow. 

użytkowej 66,30 m2 
,powierzchnia 

budynku 97,40 m2,   

Udział 100% 

sprzedaż na 
rzecz 

najemcy  

19.000,00 81.000,00 

płatne jednorazowo po 
zastosowaniu bonifikaty    

95 %, przed 

podpisaniem aktu 
notarialnego tj. kwoty: 

grunt – 950,00  zł 
lokal – 4.050,00  zł    

   

 

5.000,00  zł 

 
brak remontów 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej o 
skoncentrowanych 

układach zabudowy - 

symbol MN 1.1 

 
 

 

 
*zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt. 10 a Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) 

 

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.   


