1
ul. Malinowa
5295/10

Opis nieruchomości

Położenie

Niezabudowana

Augustów, dnia 10.12.2018 r.
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
bliźniaczej

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
56,00 zł
w stosunku
rocznym
Ustalony
będzie
w umowie

Burmistrz Miasta Augustowa

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

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Nr księgi wieczystej

112 m2

SU1A/00018271/5

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1199/18
z dnia 23 października 2018 r.

2

ul. Malinowa

5295/3
(część)

116 m2

3

ul. Raginisa

3091/3
(część)

54 m2

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

122,50 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
bliźniaczej

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

58,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej lub
bliźniaczej

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

27,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Augustów, dnia 10.12.2018 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

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 zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej lub
bliźniaczej

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

Niezabudowana

zbycia

Opis nieruchomości

245 m2

Nr księgi wieczystej

3104

Przeznaczona do

SU1A/00013318/2

ul. Łazienna

SU1A/00018271/5

1

SU1A/00013318/2

Powierzchnia

Położenie

Nr geodezyjny

L
p

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1224/18
z dnia 6 grudnia 2018 r.

1
ul. Jutrzenki
4241
(część)

Opis nieruchomości

Położenie

Niezabudowana

Augustów, dnia 10.12.2018 r.
Tereny zielone

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
125,00 zł +
23% VAT
w stosunku
rocznym
Ustalony
będzie
w umowie

Burmistrz Miasta Augustowa

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

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Nr księgi wieczystej

250 m2

SU1A/00013318/2

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1225/18
z dnia 6 grudnia 2018 r.

667
327 m2

2
ul. Grzybowa
668
290 m2

Położenie

Niezabudowana
Teren zieleni
parkowej
Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
163,50 zł
w stosunku
rocznym
Ustalony
będzie
w umowie

Niezabudowana
Teren zieleni
parkowej
Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
145,00 zł
w stosunku
rocznym
Ustalony
będzie
w umowie

Augustów, dnia 10.12.2018 r.
Przeznaczona do

Burmistrz Miasta Augustowa

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

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości

ul. Grzybowa

Nr księgi wieczystej

1

SU1A/00013318/2

SU1A/00013318/2

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1226/18
z dnia 6 grudnia 2018 r.

