1
ul. Kościelna 6

Lokal mieszkalny
Nr 12
Udział w gruncie,
częściach wspólnych
budynku i innych
urządzeniach
655/10000
3461

Położenie

Zabudowana
budynkiem
wielorodzinnym
Teren
usługowo –
mieszkaniowy
Sprzedaż lokalu
mieszkalnego
wraz
ze sprzedażą
ułamkowej
części gruntu

Przeznaczona do

117 175,00 zł
przed
zawarciem
umowy

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

33,60 m2

Nr księgi wieczystej

732 m2

SU1A/00020428/8

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 81/2019
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 marca 2019 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 76/19
z dnia 6 marca 2019 r.

od 12.03.2019 r.
do 23.04.2019 r.

1
ul. Turystycznej 12

Lokal mieszkalny
Nr 10
Udział w gruncie,
częściach wspólnych
budynku i innych
urządzeniach
461/10000
1212
1457 m2

37,60 m2

SU1A/00025945/3

Położenie

Zabudowana
budynkiem
wielorodzinnym
Teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z dopuszczeniem
usług
nieuciążliwych.
Sprzedaż lokalu
mieszkalnego
wraz
ze sprzedażą
ułamkowej
części gruntu

Przeznaczona do

122 728,00 zł
przed
zawarciem
umowy

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 2 do
Zarządzenia Nr 81/2019
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7 marca 2019 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 77/19
z dnia 6 marca 2019 r.

od 12.03.2019 r.
do 23.04.2019 r.

