
 Wywieszono na tablicy ogłoszeń od 27.11.2019 do 09.01.2020 roku  

Decyzja Burmistrza Masta i Gminy Bogatynia nrSA.0053.1.46.2019 z dnia 20 maja 2019 roku   

              

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz.U. z 2018r., poz 2204 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona została do sprzedaży na rzecz najemcy następująca nieruchomość:

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

nieruchomości KW
działki

nieruchomości przekazania gruntu lokalu i terminy opłat za przeprowadzony remont
         nieruchomości

w ha i terminy opłat § 9 uchwały RGiM Nr XXIV/200/05                                            

z 28.02.2005 r.

i sposób 

jejzagospodarowania

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 

( t.j. Dz.U. z 2018r., poz 2204 z późn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
 

Decyzją Nr 2293/19 z 14.11.2017 roku  Dolnośląski Wojewódzki Konserwator zabytków we Wrocławiu udziela pozwolenia sprzedaży pod warunkiem,że w umowie sprzedaży będzie zapis,iż ww.nieruchomość jest 

wpisana do Rejestru Zabytków pod pozycją A/6001J decyzją z 04.11.2016 roku i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U.2014.1446 ze zm.)

Bogatynia                

ul.  Jana 

Kochanowskiego 

3/1                               

dz.nr 23/1  pow. 

0,0085 ha,              

dz.nr 23/2  pow. 

0,0542 ha;                        

AM-3 Obr. 0003 

Bogatynia III

JG
1Z

/00021955/7 

108.000,00 zł

płatne 

jednorazowo przed 

podpisaniem aktu 

notarialnego,  po 

zastosowaniu 

bonifikaty 99%: 

1.080,00 zł.

płatne jednorazowo 

przed podpisaniem 

aktu notarialnego,  

po zastosowaniu 

bonifikaty 99%:                    

80,00 zł. 

2016 rok: remont lokalu:6.089,90 zł                            

2016 rok: remont budynku: 5.747,33 zł           

x udział 204/1.000 ) = 1.172,46 zł                                                

Razem: 7.262,36 zł                                       

Płatne jednorazowo przed podpisaniem aktu 

notarialnego

tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej o 

skoncentrowanych 

układach zabudowy -                             

symbol MN 3.1. 

1.

 lok. mieszkalny o 

pow. użytkowej         

67,70 m2;                          

pom. przynależne: 

8,30 m2                                  

udział 204/1.000

sprzedaż 

na rzecz 

najemcy

8.000,00 zł0,0627
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