
                                                                                                                                                                                                                             Załącznik do zarządzenia Burmistrza  

    z dnia 06.07.2022r. Nr Or.I.0050.127.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

OBWIESZCZENIE 
 

     Na podst. art. 35 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. ) podaje się do publicznej wiadomości, 

że wykazano do dzierżawy n/w nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin 

 
 

Lp

. 

 

Miejscowość 

Obręb 

 

Oznaczenie 

nieruch.  

Nr działki km KW 

 

Powierz- 

chnia  

w ha 

 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości  

w planie 

zagospodarowa- 

nia 

przestrzennego 

i sposób 

zagospodarowa- 

nia 

 

Termin 

zagospoda- 

rowania 

nierucho- 

mości 

Forma 

dzierżawy 

Wysokość 

stawek % 

opłat z tyt. 

użytkowania 

wieczyste-go 

Wysokość  

opłat z tyt. 

użytkowania  

najmu lub 

dzierżawy 

Terminy 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktuali- 

zacji 

opłat 

Informacja o 

przeznaczeniu 

do sprzedaży 

użytkowania, 

najmu 

dzierżawy 

 

Termin  

do złożenia 

wniosku przez 

osoby, którym 

przysługuje 

pierwszeństwo 

nabycia na 

podst. art. 34 

ust. 1 pkt 1 i 2 

Uwagi 

1. 
Gogolin 

Karłubiec 

Działka nr 729/2 

k. m. 8 

KW-OP1S/ 

00027215/3 

0,2980 
Działka 

niezabudowana 
Tereny rolne --- 

Bez-

przetargowo  
--- 

250,00 zł 

ha/rok 
31 sierpień ----- Dzierżawa 

6 tygodni od 

daty ogłoszenia  
----- 

2. Gogolin I 

Część działki   

nr 303 

k. m. 4 

KW-OP1S/ 

00068879/4 

0,0250 
Działka 

niezabudowana 

Tereny ogrodów 

działkowych 
--- 

Bez-

przetargowo  
--- 

0,10 zł 

m2/rok 
31 sierpień ----- Dzierżawa 

6 tygodni od 

daty ogłoszenia  
----- 

3. Gogolin I 

Część działki   

nr 303 

k. m. 4 

KW-OP1S/ 

00068879/4 

0,0350 
Działka 

niezabudowana 

Tereny ogrodów 

działkowych 
--- 

Bez-

przetargowo  
--- 

0,10 zł 

m2/rok 
31 sierpień ----- Dzierżawa 

6 tygodni od 

daty ogłoszenia  
----- 

4. Gogolin I 

Część działki         

nr 295/13 i 294/15 

k. m. 4 

KW-OP1S/ 

00068879/4 

1,9200 
Działka 

niezabudowana 

Tereny ogrodów 

działkowych, 

tereny ogrodu 

botanicznego 

--- 
Bez-

przetargowo  
--- 

250,00 zł 

ha/rok 
31 sierpień ----- Dzierżawa  

6 tygodni od 

daty ogłoszenia 
----- 

5. 
Gogolin 

Wygoda 

Działka 598,599 

k. m. 6 

Działka 

661,663,665 

km. 7 

KW-OP1S/ 

00051934/6 

0,2149 
Działka 

niezabudowana 
Tereny rolne --- 

Bez-

przetargowo  
--- 

250,00 zł 

ha/rok 
31 sierpień ----- Dzierżawa  

6 tygodni od 

daty ogłoszenia 
---- 

6. Malnia 

Działka 183/2  

k. m. 1 

KW-OP1S/ 

00065125/3 

2,0900 
Działka 

niezabudowana 

Tereny sportu  

i rekreacji, tereny 

rolne 

---- 
Bez-

przetargowo  
--- 

250,00 zł 

ha/rok 
31 sierpień ----- Dzierżawa  

6 tygodni od 

daty ogłoszenia 
--- 
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