Lp
Położenie

1.
ul. 29 Listopada 20

Lokal mieszkalny
Nr 23
Udział w gruncie,
częściach
wspólnych
budynku i innych
urządzeniach
18/1000
299
Zabudowana
budynkiem
wielorodzinnym

Augustów, dnia 14.03.2018 r.
Teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
z dopuszczeniem
usług
nieuciążliwych
96 574,00 zł
w tym wartość
gruntu
1 945,00 zł

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste
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. 121)

od 14.03.2018 r. do 25.04.2018r.

Termin wnoszenia opłat
Wysokość opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej podlega aktualizacji nie częściej
niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej
nieruchomości ulegnie zmianie

Opłata za lokal oraz pierwsza opłata przed
zawarciem umowy, opłaty roczne do 31
marca każdego roku z góry

Cena nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

Termin zagospodarowania
nieruchomości

Oddania w najem, użytkowanie lub
dzierżawę

oddania w użytkowanie
wieczyste

zbycia

Przeznaczona do

Pierwsza opłata w wysokości 25%
wartości gruntu + 23% VAT, opłata roczna
1% wartości gruntu + 23% VAT.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z
oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

38,00

Nr księgi wieczystej

552

SU1A/00007935/8

Powierzchnia m kw

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 987/18
z dnia 9 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

Położenie

1.
ul. I Pułku Ułanów
Krechowieckich 5

Lokal mieszkalny
Nr 4
Udział w gruncie,
częściach
wspólnych
budynku i innych
urządzeniach
5747/51219
57,47
Zabudowana
budynkiem
wielorodzinnym

Augustów, dnia 14.03.2018 r.
Teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej.
145 977,00 zł

Burmistrz Miasta Augustowa

od 14.03.2018 r. do 25.04.2018r.

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. 121)

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

Termin zagospodarowania
nieruchomości

Oddania w najem, użytkowanie lub
dzierżawę

oddania w użytkowanie
wieczyste

zbycia

Przeznaczona do

przed zawarciem umowy

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1478

Nr księgi wieczystej

872/16

SU1A/00031940/3

Powierzchnia m kw

Lp

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 989/18
z dnia 9 marca 2018 r.

Położenie

1.
ul. I Pułku Ułanów
Krechowieckich 11

Lokal mieszkalny
Nr 10
Udział w gruncie,
częściach
wspólnych
budynku i innych
urządzeniach
4455/51347
44,55
Zabudowana
budynkiem
wielorodzinnym

Augustów, dnia 14.03.2018 r.
Teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej.
116 599,00 zł

Burmistrz Miasta Augustowa

od 14.03.2018 r. do 25.04.2018r.

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. 121)

Zasady aktualizacji opłat w przypadku
oddania nieruchomości w użytkowanie
wieczyste

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Wysokość stawek % opłat z tytułu
użytkowania wieczystego

Termin zagospodarowania
nieruchomości

Oddania w najem, użytkowanie lub
dzierżawę

oddania w użytkowanie
wieczyste

zbycia

Przeznaczona do

przed zawarciem umowy

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

1120

Nr księgi wieczystej

872/18

SU1A/00032051/1

Powierzchnia m kw

Lp

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 988/18
z dnia 9 marca 2018 r.

