
                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik do zarządzenia Burmistrza  

       z dnia 14.01.2019r. Nr Or.0050.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

OBWIESZCZENIE 

 

 
 

Na podst. art. 35 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) podaje się do publicznej 

wiadomości, że wykazano do najmu n/w lokale stanowiące własność Gminy Gogolin  

 

 

 

L

p. 

 

Miejscowość 

Obręb 

 

Oznaczenie 

nieruch.  

Nr działki 

km KW 

 

Powierz- 

chnia w 

m2 

 

Opis 

nieruchomoś

ci 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

planie 

zagospodarowani

a przestrzennego 

i sposób 

zagospodarowani

a 

 

Termin 

zagospoda 

rowania 

nierucho 

mości 

Cena 
(wartość + koszty 

dokumentacji ) 

Forma 

najmu 

Wysokość 

stawek % 

opłat z tyt. 

użytkowa-

nia 

wieczyste-

go 

Wysokość  

opłat z tyt. 

użytkowa-

nia  

najmu lub 

dzierżawy 

Terminy 

wnosze-nia 

opłat 

Zasady 

aktualiz

a 

cji opłat 

Informacja o 

przeznacze-

niu 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 

gruntu budynku 

1. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

6,82 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

2. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

371,07 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

3. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

22,14 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

4. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

44,37 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

5. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

41,14 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 



6. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

42,53 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

7. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

39,24 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

8. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

40,73 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

9. Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

44,69 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

10 Gogolin 1 

działka 918/5 

k.m. 3 

KW OP1S/ 

00069480/7 

14,00 Lokal 

Tereny obiektów 

obsługi 

podróżnych i 

usług 

użyteczności 

publicznej 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

opłata 

eksploata-

cyjna 

do 10 za 

dany 

miesiąc 

----- najem  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

       

 

   Gogolin, dnia 14.01.2019 r.                

                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrza Gogolina 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Joachim Wojtala 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


