2435/1
(część)
100 m2

2
ul. Wojska Polskiego
3534/1
65 m2

Położenie

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej
lub bliźniaczej
Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
50, 00 zł
w stosunku
rocznym
Ustalony
będzie
w umowie

Niezabudowana
Teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
32, 50 zł +
23% VAT
w stosunku
rocznym
Ustalony
będzie
w umowie

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

zbycia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Niezabudowana

SU1A/00023110/7

Opis nieruchomości

ul. Łazienna

Nr księgi wieczystej

1

SU1A/00013318/2

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1096/18
z dnia 6czerwca 2018 r.

3533/1

86 m2

4

ul. Raginisa

3091/3
(część)

50 m2

SU1A/00023110/7

ul. Wojska Polskiego

Niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

43, 00 zł +
23% VAT
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

SU1A/00013318/2

3

Niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej
lub bliźniaczej

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.

25,00 zł
w stosunku
rocznym

Ustalony
będzie
w umowie

Augustów, dnia 07.06.2018 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

1
ul. Mostowa
3423/2
46 m2

SU1A/00000780/7

Augustów, dnia 07.06.2018 r.

Położenie

Zabudowana –
nakłady stanowią
własność osób
fizycznych
Teren zabudowy
mieszkalnej
i mieszkalno –
usługowej

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
322,00 zł +
23% VAT
w stosunku
miesięcznym
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. 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

zbycia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1095/18
z dnia 6 czerwca 2018 r.

1
Augustów, obręb 7
5081/4

Opis nieruchomości

Położenie

Zabudowana
domkami
kempingowymi
nie stanowiącymi
własności Gminy
Miasto Augustów

Augustów, dnia 07.06.2018 r.
Teren Usług
Turystycznych

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
5025,00 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. 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

zbycia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Nr księgi wieczystej

2757 m2

SU1A/00001456/4

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1094/18
z dnia 6 czerwca 2018 r.

1
ul. Kilińskiego
3351/17
(część)

Opis nieruchomości

Położenie

Niezabudowana

Augustów, dnia 07.06.2018 r.
Ciąg
pieszo - jezdny

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
72,00 zł +
23% VAT
w stosunku
miesięcznym
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. 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

zbycia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Nr księgi wieczystej

24 m2

SU1A/00000843/7

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1097/18
z dnia 6 czerwca 2018 r.

1
ul. Nadrzeczna
1540/4
856 m2

SU1A/00002105/6

Augustów, dnia 07.06.2018 r.

Położenie

Zabudowana –
nakłady stanowią
własność osób
fizycznych
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojącej
lub bliźniaczej
z dopuszczeniem
usług
nieuciążliwych

Przeznaczona do

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat.
1.671,85 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. 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

zbycia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

L
p

Powierzchnia

Nr geodezyjny

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa NR 1093/18
z dnia 6 czerwca 2018 r.

