1
ul. 3 Maja 19
3438/4
1621

Augustów, dnia 28.02.2018 r.
Teren zabudowy
mieszkalnej i
mieszkalno usługowej
677 405,00 zł
+ obowiązujący
podatek VAT

Burmistrz Miasta Augustowa

od 28.02.2018 r. do 11.04.2018 r.
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 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

sprzedaży

zbycia

Przeznaczona do

przed zawarciem umowy

Zabudowana
budynkiem
mieszkalno usługowym

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Położenie

Sprzedaż

SU1A/00013316/8

L
p

Powierzchnia m kw

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 941/18
z dnia 25 stycznia 2018 r.

1
ul. Transportowa
708/2
10481

SU1A/00008096/1
Grunt Gminy
Miasto
Augustów –
Nakłady spółki
BIOM
spółka
z o.o.

Augustów, dnia 28.02.2018 r.
Tereny zakładu
utylizacji odpadów
komunalnych
184 791,00 zł
+ obowiązujący
podatek VAT

Burmistrz Miasta Augustowa

od 28.02.2018 r. do 11.04.2018 r.

Przeznaczona do
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 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

sprzedaży

zbycia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Położenie

Wniesienie aportu do spółki BIOM spółka
z o.o.

L
p

Powierzchnia m kw

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 943/18
z dnia 25 stycznia 2018 r.

