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WYKAZ  

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej  

oraz katastru nieruchomości 

Działka ewidencyjna nr 7 w obrębie  

06-20, położona przy ul. Wysokiej 12  

w Milanówku uregulowana w księdze 

wieczystej nr WA1G/00008293/4. 

Działka ewidencyjna nr 5 w obrębie  

06-20, położona przy ul. Wysokiej 16  

w Milanówku, uregulowana w księdze 

wieczystej nr WA1G/00008294/1. 

2. Powierzchnia nieruchomości 
Sprzedaż obejmuje nieruchomość gruntową o 

powierzchni 773 m2. 

Sprzedaż obejmuje nieruchomość gruntową o 

powierzchni 791 m2. 

3. Opis nieruchomości 

Przedmiotowa nieruchomość leży  

w południowo-zachodniej części Milanówka,  

przy ulicy Wysokiej. Nieruchomość  

ta jest zabudowana i ogrodzona. W ewidencji 

gruntów i budynków grunt ten został 

oznaczony symbolem „B” – tereny 

mieszkaniowe. 

Przedmiotowa nieruchomość leży  

w południowo-zachodniej części Milanówka,  

przy ulicy Wysokiej. Nieruchomość  

ta jest zabudowana i ogrodzona. W ewidencji 

gruntów i budynków grunt ten został 

oznaczony symbolem „B” – tereny 

mieszkaniowe. 

4. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób  

jej zagospodarowania 

Nieruchomość położona jest na terenie 

nieobjętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana 

jest budynkiem mieszkalnym. 

Nieruchomość położona jest na terenie 

nieobjętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 

budynkiem mieszkalnym oraz dwoma 

budynkami innymi niemieszkalnymi. 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy Nie dotyczy 

6. 
Cena nieruchomości 

147 000,00 zł 

Cena podlega powiększeniu o aktualnie 

obowiązującą stawkę podatku VAT 

150 000,00 zł 

Cena podlega powiększeniu o aktualnie 

obowiązującą stawkę podatku VAT 
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Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka:  

 

1. przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek  

2. przy ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek,  

 

na okres 21 dni tj. od 10.08.2020 r. do 30.08.2020 r. 

7. 
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. 
Wysokość opłat z tytułu użytkowania,  

najmu, dzierżawy 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

9. Terminy wnoszenia opłat Nie dotyczy Nie dotyczy 

10. Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy Nie dotyczy 

11. 

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,  

do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 

najem lub dzierżawę 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  

(na podstawie Uchwały Nr 243/XXVIII/20 

Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 

2020 r. oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 i 3a pkt 2  

ustawy o gospodarce nieruchomościami)  

z przeznaczeniem do sprzedaży 

nieruchomości gruntowej byłemu 

użytkownikowi wieczystemu. 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym  

(na podstawie Uchwały Nr 244/XXVIII/20 

Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 

2020 r. oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 i 3a pkt 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami)  

z przeznaczeniem do sprzedaży 

nieruchomości gruntowej byłemu 

użytkownikowi wieczystemu. 

12. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami 

Osoby, którym przysługuje prawo 

pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, winny 

złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia 

wywieszenia wykazu. 

Osoby, którym przysługuje prawo 

pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, winny 

złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia 

wywieszenia wykazu. 

 

 

 

  

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Remiszewski 


