
 

                       Załącznik nr  1               

                       do Zarządzenia Nr 0050.Z.35 .2018                             

                                                                              Bur mistrza Mias ta  Nowy Targ   

                                                                       z  dnia  1  marca 2018 roku 

W Y K A Z 
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ   

DO  ODDANIA  W  UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
 

OZNACZENIE  

NIERUCHOMOŚCI 

 

Działka ewid. nr 12354/5 o pow. 0.0456 ha 

   

LOKALIZACJA 

NIERUCHOMOŚCI 
Nowy Targ – ul. Kolejowa 

FORMA ZBYCIA 

 

Oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na cele poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewid. 

12354/3,12355 

 

KSIĘGA WIECZYSTA 

 

 NS1T/00102454/6 
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu 

Wydział V Ksiąg Wieczystych 
 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa niezabudowana  

CENA NIERUCHOMOŚCI 
111 715  zł  

słownie złotych : sto jedenaście tysięcy siedemset piętnaście 
plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT - stawka 23%  w kwocie 25 694,45 zł  

WYSOKOŚĆ STAWEK  

PROCENTOWYCH 

OPŁAT Z TYTUŁU 

UŻYTKOWANIA  

WIECZYSTEGO  

1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 25% 

ceny nieruchomości gruntowej. 

2. Stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - 3% ceny 

nieruchomości gruntowej. 

TERMINY WNOSZENIA 

OPŁAT  
Z TYTUŁU 

UŻYTKOWANIA  

WIECZYSTEGO 

1. Pierwsza opłata płatna nie później niż do dnia zawarcia notarialnej 

umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

2. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 

dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się 

za rok,w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. 

 

ZASADY AKTUALIZACJI  
OPŁAT ROCZNYCH  

Z TYTUŁU 

UŻYTKOWANIA 

WIECZYSTEGO  

1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji 

nie częściej niż raz na 3 lata , jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 

2. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej 

stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji 

opłaty. 

3. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej 

byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu 

oddania jej w użytkowanie wieczyste , aktualizacji nie dokonuje się . 

4. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co 

najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik 

wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności 

dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność 

dotychczasowej opłaty (nadwyżki) rozkłada się na dwie równe części , które 

powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim 

roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji  

5. Aktualizacji dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego na 

podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez  rzeczoznawcę 

majątkowego. 



 

6. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje właściwy organ wypowiadając w formie 

pisemnej wysokość dotychczasowej opłaty w terminie do dnia 31 grudnia roku 

poprzedzającego oraz przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia nowej 

wysokości opłaty rocznej.  

PRZEZNACZENIE  

NIERUCHOMOŚCI   

Działka położona jest w obrębie miasta Nowy Targ objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27 (Gliniki ) w terenie o symbolu 2 US 

– tereny zabudowy usług sportu i rekreacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/437/2014 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 roku (tekst jedn. Dz. Urz. Woj.Małopolskiego 

z 2017 roku poz. 1966 z dnia 21 marca 2017 roku )  . 

TERMIN 

ZAGOSPODAROWANIA  

NIERUCHOMOŚCI  

Termin zakończenia inwestycji - 30 czerwca 2019 roku 

 

 

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  

2018 roku poz.121) osobom , którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzednim właścicielom 

zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich 

spadkobiercom przysługuje prawo pierwszeństwa w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o jej nabycie przed upływem 

sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu oraz w tym samym terminie złożą oświadczenie ,że wyrażają 

zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami  

 

 

 

Wykaz wywieszono w dniu…………………………. 

na okres 21 dni  


