
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.1.2021
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 4 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1990) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, wyszczególnionych 
w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala 
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OBWIESZCZENIE 
 

 

Na podst. art. 35 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ) podaje się do publicznej wiadomości,   

                że wykazano do użyczenia n/w nieruchomości stanowiące zasób komunalny Gminy Gogolin 

 

 
 

Lp. 

 

Miejscowość 

Obręb 

 

Oznaczenie 

nieruch.  

Nr działki km 

KW 

 

Powierzchnia 

działki  

w ha 

(pow. lokalu  

przeznaczoneg

o do użyczenia 

w m2) 

 

Opis 

 nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

i sposób 

zagospodarowania 

 

Termin 

zagospoda- 

rowania 

nierucho- 

mości 

Cena 

(wartość + koszty 

dokumentacji ) 

Forma  

użyczenia 

Wysokość 

stawek % opłat 

z tyt. 

użytkowania 

wieczystego 

Wysokość  

opłat z tyt. 

użyczenia 

Terminy 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

Informacja o 

przeznaczeniu 

do sprzedaży 

użytkowania, 

najmu, 

dzierżawy, 

 lub użyczenia 

 

Termin do 

 złożenia  

wniosku przez 

osoby, którym 

przysługuje 

pierwszeństwo 

nabycia  

(dzierżawy) na  

podst. art.34  

ust.1 pkt.1 i 2 

gruntu budynku 

1. Gogolin 

działka   nr 918/5, 

k.m. 13 

KW-OP1S/ 

00069480/7 

0,487800 

(22,14) 

Działka 

zabudowana 

budynkiem 

Centrum 

Przesiadkowe 

Gogolin 

( lokal w 

środkowej części 

budynku na 

parterze – 

KASA) 

KK- tereny linii 

kolejowych 
---- 

 

---- 

 

--- 
Bez-

przetargowo  
Nie dotyczy 

Nieodpłatnie 

(opłaty za 

media – 

800zł netto) 

--- 

Opłata za 

media 

aktualizowan

a zgodnie z 

cennikiem 

dostawy 

mediów 

Umowa 

użyczenia do 

 3 lat 

6 tygodni od daty 

ogłoszenia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      Po upływie podania wykazu do publicznej wiadomości zostanie sporządzona umowa użyczenia .                                                                                                                             

 

    Gogolin, dnia 04.01.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Gogolina                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                          Joachim Wojtala 

Załącznik do zarządzenia Nr OR.I.0050.1.2021

Burmistrza Gogolina

z dnia 4 stycznia 2021 r.
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