
OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 
Z DNIA 11 maja 2021 r. 

w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020r., poz.1990 z póź.zm.) Burmistrz 
Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza, że zostało przeznaczone do sprzedaży przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w 
drodze przetargu ustnego ograniczonego, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, następujące nieruchomości: 

Lp. Położenie 

Nr 

KW 

Nr geod. 

działki 
Pow. działki 

Forma 

sprzedaży 

Przeznaczenie 

działki 

Cena 

nierucho- 

mości 

Termin złożenia 

wniosku osobom 

przysługującym 

roszczenie o nabycie 

nieruchomości 

Termin wniesienia 

opłat 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. ul. Nowa 

T
O

1G
/0

00
15

46
8/

4 

124/3,
Obręb IV 

25m2 

Sprzedaż 

prawa 

użytkowania 

wieczystego w 

drodze 

przetargu 

ustnego 

ograniczonego 

UM —teren usług z 

zabudowa 

mieszkaniową 

(Dz.U.rz. Woj.Kuj- 

Pom. z 2006 r., Nr 78, 

poz. 1307) 

1.400,00 zł + 

23%VAT 
do dnia 

22 czerwca 2021 r. 

Cena prawa 
użytkowania 

wieczystego 
nieruchomości ustalona 
w przetargu winna być 

zapłacona nie później

niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej 

prawa użytkowania 

wieczystego 
nieruchomości 



TO
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/0
00
15
46
8/
4 

Sprzedaż 

prawa 
użytkowania 

UM —teren usług z 
zabudowa 

Cena prawa 
użytkowania 
wieczystego 

nieruchomości ustalona 

2. ul. Nowa 
124/4, 

Obręb IV 
27 m2 

wieczystego w 
drodze 

przetargu 

ustnego 
ograniczonego 

mieszkaniową 

(Dz.U.rz. Woj.Kuj- 

Pom. z 2006 r., Nr 78, 

poz. 1307) 

1.510,00 + 
23% VAT 

do dnia 
22 czerwca 2021 r. 

w przetargu winna być 
zapłacona nie później 
niż do dnia zawarcia 
umowy przenoszącej 
prawa użytkowania 

wieczystego 
nieruchomości 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek 124/3 i 124/4 w stawce 3% wynosi łącznie 125,70 zł. Opłata roczna nie jest opodatkowana podatkiem VAT. 
Płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. 
Wywieszono dnia 11.05.2021 r. do dnia 

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska //.....Ź 
Zatwierdziła: Kierownik Wydziału Infrastruktury Justyna Stokowska 


