
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podst. art. 35 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, że wykazano do najmu  n/w nieruchomości 

stanowiące własność 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  

najmu 

Wysokość 

stawek % opłat 

z tyt. 

użytkowania 

wieczystego 

Wysokość  

opłat z tyt. 

najmu  

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 

Uwagi 

gruntu budynku 

1. Gogolin 1 

działka   nr 918/5, 

k.m. 13 

 

13,74m2 

Lokal na parterze 

w prawym 

skrzydle bud. 

Centrum 

Przesiadkowego 

w Gogolinie 

Up,U - teren 

obiektów obsługi 

podróżnych i usług 

użyteczności 

publicznej 

---- 

 

---- 

 

--- 
Bez-

przetargowo  
Nie dotyczy 

516 

zł/m-c 
miesięczne 

Zarządzeniem 

Burmistrza 

Gogolina 

o wskaźnik 

cen towarów 

 i usług 

konsump-

cyjnych  

Umowa najmu 
6 tygodni od daty 

ogłoszenia 
--- 

2 Gogolin 1 
Działka nr 918/5 

k.m.13 
371,07m2 

Lokal w lewym 

skrzydle bud. 

Centrum 

Przesiadkowego 

w Gogolinie 

Up,U - teren 

obiektów obsługi 

podróżnych i usług 

użyteczności 

publicznej 

---- ---- ---- 
Bez 

przetargowo 
Nie dotyczy 

Bezpłatnie. 

Media - 

7920 zł /mc 

miesięcznie 

Zarządzeniem 

Burmistrza 

Gogolina 

o wskaźnik 

cen towarów 

 i usług 

konsump-

cyjnych 

Umowa na 

korzystanie 

6 tygodni od daty 

ogłoszenia 
--- 

3 Gogolin 2 
Działka nr 169 

k.m.3  
2x18m2 = 36m2 

Dwa garaże 

blaszane ul. 

Krapkowicka 4 

1Uu - tereny 

obiektów usług 

użyteczności 

publicznej 

---- ---- ---- 
Bez 

przetargowo 
Nie dotyczy Bezpłatnie ----- ------ 

Umowa 

użyczenia  

6 tygodni od daty 

ogłoszenia 
--- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                  

 

 Gogolin, dnia 12 stycznia 2022 r. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Gogolina                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                          Joachim Wojtala 


