
 

Zarządzenie Nr Or I.0050. 10.2019 
                          

Burmistrza Gogolina 

z dnia 14 stycznia 2019 roku 

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

 

                      Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 35 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 i 2348) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wyszczególnionych 

w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6, a informację o wywieszeniu wykazu podaje 

się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik do zarządzenia Burmistrza  

       z dnia 14.01.2019r. Nr Or.0050.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 dzierżawy n/w nieruchomości stanowiące własność Gminy Gogolin  

 

 

 

L

p. 

 

Miejscowość 

Obręb 

 

Oznaczenie 

nieruch.  

Nr działki 

km KW 

 

Powierz- 

chnia w 

ha 

 

Opis 

nieruchomoś

ci 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

planie 

zagospodarowani

a przestrzennego 

i sposób 

zagospodarowani

a 

 

Termin 

zagospoda 

rowania 

nierucho 

mości 

Cena 
(wartość + koszty 

dokumentacji ) 

Forma 

dzierżawy 

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 2 

działka 675/2 

działka 674/2 

k.m. 9  

KW OP1S/ 

00057780/3 

1,0098 Działka 

Tereny gruntów 

rolnych 

przeznaczonych 

pod zalesienie 

--- --- --- 
Bez-

przetargowo  
--- 

250 zł 

ha/rok  
31 sierpień ----- dzierżawa  

6 tygodni od 

daty 

ogłoszenia 

----- 

       

 

   Gogolin, dnia 14.01.2019 r.                

                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrza Gogolina 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Joachim Wojtala 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


