
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.66.2022 
BURMISTRZA GOGOLINA 

z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 i 583) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Gogolina zarządza, co następuje: 

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ustalenia ceny tych nieruchomości, 
wyszczególnionych w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6, 
ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu. 

§ 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 2021 r. poz. 1899) podaje się do publicznej wiadomości,   

                że wykazano do sprzedaży nw. nieruchomość administrowaną przez 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  

sprzedaży 

Wysokość 

stawek % opłat 

z tyt. 

użytkowania 

wieczystego 

Wysokość 

pierwszej  

opłat z tyt. 

użytkowania 

wieczystego 

Terminy 

wnoszenia 

opłat/ 

wysokość 

opłaty 

Zasady 

aktualiza

cji 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 

Karłubiec 

działka nr 1057, 

k.m. 10 

KW 

OP1S/00043885/8 

 

246m2 

Działka 

gruntowa 

niezabudowana 

1MN- teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

1ZI – zieleń 

izolacyjna 

2 lata 

 

6 000* 

 

--- 

Przetarg 

ustny 

nieogranicz

ony  

---- --- --- ---  
Sprzedaż prawa 

własności 

6 tygodni od daty 

ogłoszenia 
--- 

2. 
Gogolin 

Gogolin 1 

działka nr 60/1, 

k.m. 1 

KW 

OP1S/00053468/2 

 

9071 m2 

Działka 

gruntowa 

niezabudowana 

2PU- tereny 

obiektów 

produkcyjnych, 

składów i 

magazynów oraz 

zabudowy usługowej 

3KDZ – tereny dróg 

publicznych klasy Z 

(zbiorczej) 

2 lata 

 

295 000* 

 

--- 

Przetarg 

pisemny 

nieogranicz

ony  

---- --- --- ---  
Sprzedaż prawa 

własności 

6 tygodni od daty 

ogłoszenia 
--- 

             

 

* należy doliczyć podatek VAT w stawce 23 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       

 

 

    Gogolin, dnia 20.04.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Gogolina                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                          Joachim Wojtala 

Załącznik do zarządzenia Nr OR.I.0050.66.2022

Burmistrza Gogolina

z dnia 20 kwietnia 2022 r.
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