Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 187/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 czerwca 2019 r.

Niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej lub
bliźniaczej
(zieleń)

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

630,50 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Niezabudowana

Teren zieleni
urządzonej
z uzupełnieniem
usług i rekreacji
(zieleń)

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

72,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej lub
bliźniaczej
(zieleń)

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

63,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 z późn. zm.)

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości

126 m2

Wysokość opłat z tytułu użytkowania,
najmu lub dzierżawy

1290

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

ul. Wiśniowa

Termin zagospodarowania nieruchomości

3

Oddania w użytkowanie, najem,
dzierżawę lub użyczenie

144 m2

zbycia

3948/15
(część)

Przeznaczona do

jej zagospodarowania

ul. Bluszczowa

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

2

Opis nieruchomości

1261 m2

SU1A/0001827
1/5

2830/2

SU1A/00010885/6

ul. Nowomiejska

SU1A/00013318/2

1

Powierzchnia

Położenie

Nr geodezyjny

L
p

Nr księgi wieczystej

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 178/19
z dnia 7 czerwca 2019 r.

1
ul. Śródmieście
3674/7
(część)

Opis nieruchomości

Położenie

Niezabudowana
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(tymczasowy
pawilon handlowy)

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
245,00 zł
+ 23% VAT
w stosunku
miesięcznym
Ustalony
będzie
w umowie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 z późn. zm.)

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania,
najmu lub dzierżawy

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

Termin zagospodarowania nieruchomości

Oddania w użytkowanie, najem,
dzierżawę lub użyczenie

zbycia

jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

Nr księgi wieczystej

35 m2

SU1A/00013318/2

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 187/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 czerwca 2019 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 179/19
z dnia 7 czerwca 2019 r.

1
ul. Wypusty
3961/7
(część)

Opis nieruchomości

Położenie

Niezabudowana
Teren zieleni

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
2,50 zł + VAT
w stosunku
rocznym
Ustalony
będzie
w umowie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 z późn. zm.)

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania,
najmu lub dzierżawy

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

Termin zagospodarowania nieruchomości

Oddania w użytkowanie, najem,
dzierżawę lub użyczenie

zbycia

jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

Nr księgi wieczystej

5 m2

SU1A/00016694/2

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 187/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 czerwca 2019 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 180/19
z dnia 7 czerwca 2019 r.

L
p
Położenie

1
ul. Turystycznej
4005/32
(część)

Opis nieruchomości

Niezabudowana
Zabudowa
mieszkaniowa

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
80,00 zł
+ 23% VAT
w stosunku
rocznym
Ustalony
będzie
w umowie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 z późn. zm.)

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania,
najmu lub dzierżawy

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

Termin zagospodarowania nieruchomości

Oddania w użytkowanie, najem,
dzierżawę lub użyczenie

zbycia

jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

Nr księgi wieczystej

13 m2

SU1A/00015826/0

Powierzchnia

Nr geodezyjny

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 187/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 czerwca 2019 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 181/19
z dnia 7 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 187/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 czerwca 2019 r.

2

ul. Myśliwska

657/9

172 m2

3

ul. Wiśniowa

1275/7
(część)

150 m2

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

30,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
(zieleń)

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

86,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Niezabudowana

Teren kanalizacji rowu otwartego
kanalizacji
deszczowej
(zieleń)

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

75,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 z późn. zm.)

Teren kanalizacji rowu otwartego
kanalizacji
deszczowej
(zieleń)

zbycia

Niezabudowana

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania,
najmu lub dzierżawy

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

Termin zagospodarowania nieruchomości

Oddania w użytkowanie, najem,
dzierżawę lub użyczenie

jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

60 m2

Nr księgi wieczystej

1275/7
(część)

SU1A/00018271/5

ul. Wiśniowa

Przeznaczona do

SU1A/00013318/2

1

SU1A/00018271/5

Powierzchnia

Położenie

Nr geodezyjny

L
p

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 182/19
z dnia 7 czerwca 2019 r.

2435/1
(część)

50 m2

5

ul. Ludowa

500
(część)

25 m2

SU1A/00013318/2

ul. Łazienna

Niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej lub
bliźniaczej
(zieleń)

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

25,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

SU1A/00013319/9

4

Niezabudowana

Częściowo pod
drogę pieszo –
jezdną i
dojazdową oraz
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

12,50 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

1
ul. Rybacka
3419/2
(część)
112 m2

28 m. b.

SU1A/00013318/2

Położenie

Niezabudowana
Ciąg pieszo – jezdny
(nabrzeże rzeki Netty)

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
10,00 zł/ m.b.
+ 23% VAT
w stosunku
miesięcznym
Ustalony
będzie
w umowie

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2204 z późn. zm.)

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użytkowania,
najmu lub dzierżawy

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

Termin zagospodarowania nieruchomości

Oddania w użytkowanie, najem,
dzierżawę lub użyczenie

zbycia

jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości i sposób

Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 187/19
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 czerwca 2019 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 183/19
z dnia 7 czerwca 2019 r.

