
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza  

           z dnia 07.01.2014 Nr Or.0050.02.2014                                                                                                                                                                                                     

OBWIESZCZENIE 

 

 
 

Na podst. art. 35 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) podaje się do 

publicznej wiadomości , że wykazano do sprzedaży n/w nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin oraz Skarbu Państwa w wieczystym 

użytkowaniu Gminy Gogolin 

 

 

L

p. 

 

Miejscowość 

Obręb 

 

Oznaczenie 

nieruch.  

Nr działki km 

KW 

 

Powierz 

chnia w 

ha 

 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości 

w planie 

zagospodarow

ania 

przestrzennego 

i sposób 

zagospodarow

ania 

 

Termin 

zagospoda 

rowania 

nierucho 

mości 

Cena  
(wartość + koszty 

dokumentacji ) 

Forma 

sprzedaży 

Wysokość 

stawek % 

opłat z tyt. 

użytkowa-

nia 

wieczyste-

go 

Wysokość 1 

opłaty z tyt. 

użytkowana 

wieczystego 

Terminy 

wnosze-

nia opłat 

Zasady 

aktualiza

cji opłat 

Informacja o 

przeznaczeni

u do 

sprzedaży 

 

 

Termin do 

 złożenia  

wniosku przez 

osoby, którym 

przysługuje 

pierwszeństwo 

nabycia na  

podst. art.34  

ust.1 pkt.1 i 2 

Uwagi 
Gruntu 

w zł 

lokal

u 

1. Górażdże 

 

154/2 i 162/2 

k.m. 1 

KW OP1S/ 

00051633/6 

0,1266 

 

Działka 

niezabudowana 

Zabudowa 

mieszkaniowa 
2 lata 25 000

 
* --- 

Bezprzetar - 

gowo na 

poszerzenie 

nieruchomości 

przyległej  

---- ---- ---- --- 
 

własność 

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia  

------ 

2. Karłubiec 

 

932/4 k.m. 10 

KW OP1S/ 

00024459/4 

0,0100 

 

Działka 

niezabudowana 

Zabudowa 

mieszkaniowa 
2 lata 7 000* --- 

Przetarg  

ustny nie- 

ograniczony 

---- ---- ---- --- 
 

własność 

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia  

------ 

3. Gogolin 1 

 

294/76 k.m. 4 

KW OP1S/ 

00050846/5 

0,1882 

 

Działka 

niezabudowana 

Tereny zieleni 

urządzonej, 

upraw 

ogrodniczych 

2 lata 18 000
 
* --- 

Przetarg  

ustny nie- 

ograniczony 

---- ---- ---- --- 

Sprzedaż 

prawa 

wieczystego 

użytkowania 

 

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia  

------ 

4. Gogolin 2 

12/3, 13/3, 15/3 

k.m. 1 

KW OP1S/ 

00051106/3 

0,5161 
Działka 

niezabudowana 

Tereny sportu 

i rekreacji  

( zieleni 

urządzonej) 

2 lata 64 000* --- 
Przetarg ustny 

ograniczony – 

brak dojazdu 

---- ---- ---- --- 
 

własność 

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia  

------ 

 

    *  należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                            Gogolin, dnia 07.01.2014r. 

                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Gogolina 

                                                                                                                                                                                                                           Joachim Wojtala 


