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ha. Dzialka nr 94314 ma powierzchnię 0,4182 ha. Działki są
wieczystym jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
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Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego uzytkowania działek oznaczonych
numerem 94312 i 94314 z k.m. 3 obręb Gogolin 1. Działki położone są w Gogolinie przy ul. Ligonia i

przeznaczone są do sprzedaży łącznej. Dla w/w działek, prowadzona jest księga wieczysta o
nr OPlS/0006724611, w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.

Dzialka nr 94312 ma powierzchnię 0,9482
własnością Gminy Gogolin a użytkownikiem
Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie.

l

Cena wywolawcza, za obie działkii wynosi 365.000,00 zł - netto.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 36.500,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek
Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o, w Gogolinie
lNG Nr 45 1050 1504 1000 0023 9186 8850 w terminie do dnia 16 sierpnia 2O2l r.

Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT,

Nieruchomość o numer ze 9ą3l2i,będąca przedmiotem przetargu, przeznaczona jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzenne§o, jako tereny obiektów gospodarki odpadami ,,O" olaz w części
ZLp - tereny gruntów rolnych przeznaczone do zalesienia.
Terenygruntów rolnych przeznacrzone do zalesienia na działce nr94312stanowią powierzchnię0,7242ha,a
tereny obiektów gospodarki odpadami na tej działce stanowią powierzchnię0,2ż4O ha.

l

Nieruchomość o numerze943|4:, będąca przedmiotem przetargu, przeznaczona jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennegb,lako tereny obiektów gospodarki odpadami ,,O".

Lokalizacia i otoczenie:

Nieruchomość, stanowiąca przedmiot niniejszej wyceny, połozona jest w województwie opolskim, w
powiecie krapkowickim, gmina Gogolin, miasto Gogolin, obręb Gogolin 1.

Miasto Gogolin usytuowane jest w środkowej części województwa opolskiego, w odległości ok.20 km na

południe od stolicy województwa - Opola iok. 3 km na wschód od siedziby powiatu - Krapkowic, przy trasie
komunikacyjnej ze Strzelec Opolskich do Prudnika (droga wojewódzka nr 409). Miasto średniej wielkości
(ok. 15 tys. mieszkańców)jest siedzibą gminy. W poblizu znajduje się zjazd na autostradę A4, która umozliwia
stosunkowo szybkie (do 60 minut) dotarcie do dwóch duzych aglomeracji - Wrocławia i Katowic. Przez miasto
przebiega również linia kolejowałącząca Wrocław z Katowicami.

Oferowana nieruchomość zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta Gogolin, w strefie
peryferyjnej, ok. 2 km od jego centrum, na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych, w sąsiedztwie

obszarów niezabudowanych igruntów rolnych, obejmuje dwie działkiopisane w rejestrze gruntów nr943/2
k.m. 3 i nr 943l4 k.m. 3. Połączenie między tymi działkami będzie przebiegało przez wydzieloną nieruchomość
o numerze 943/5 o powierzchni 0,015 ha, na co zostanie ustanowiona notarialnie darmowa słuzebnoŚĆ

przechodu i przejazdu dla nabywcy.

Działka nr94312 k.m.3 o powierzchni0,9482 ha przylega do lokalnejdrogidojazdowejw części utwardzonej
nawierzchnią asfaltową, łączącej się z drogą powiatową - ul. Ligonia prowadzącą z centrum Gogolina do wsi

Górażdże. Z drugiejstrony przylega bezpośrednio do drogi powiatowej ul. Ligonia w Gogolinie. Teren graniczy

z działkami stanowiącymi teren byłego składowiska odpadów komunalnych. Teren działki jest częściowo

ogrodzony, uzbrojony w sieć energetyczną i kanalizację deszczową, z możliwością podłączenia do sieci



Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę

Dodatkowe wa runki przetargu :

1) przedstawienie w formie opisowej
zagospodarowa nia nieruchomości,

wodociągowej, kanalizacyjnej itelefonicznej na sąsiednich działkach, powierzchnia działkijest w części płaska
z utwardzonymi nawierzchniami.

Działka nr9Ą3l4 k.m.3 o powierzchni0,4182 ha graniczy z działkamistanowiącymiteren wysypiska śmieci i
punktu selel<tywnejzbiórkiodpadów komunalnych orazterenem na którym planowana jest budowa zakładu
produkcji polepszacza glebowego. Teren działkijest częściowo ogrodzony, uzbrojony w sieć energetyczną i

kanalizację deszczową, z możliwością podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej itelefonicznej na

sąsiednich działkach, powierzchnia działki jest w części płaska z utwardzonymi nawierzchniami. Na terenie
znajduje się betonowa droga wyposazona w betonowy brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów,

Oferty nalezy sl<ładać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Przetarg - Tereny gospodarki odpadami" w
sekretariacie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranzowego Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie, w terminie
do dnia 20 sierpnia 2O21r. w godzinach pracy Spółki.
Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

l

l

orbz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba
praWna,

2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, ze oferent zapoznał się z warunkami przetargrl i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
6) kopię dowodu wpłat wadium,

i

i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania i

2) termin zagospodarowania nieruchomości - dwa lata od daty nabycia.

CzęŚĆ jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2O21-r. o godz.900w sali narad spółki KPW Gogolin
Sp.zo.o.wGogolinie

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zawrze umowy sprzedazy nieruchomości, będących
przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Spółkę KPW Gogolin - to wpłacone przez
oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające
zdolnoŚĆ do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wpłacone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Należność należy
u regulować przed pod pisaniem umowy nota ria l nej.

Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu iterminie wskazanym przez
Spółkę KPW Gogolin. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku wpłacone przez oferenta wadium nie
podlega zwrotowi.

Bliższych informacji mozna uzyskać w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranzowym Gogolin Sp. z o.o. w
Gogolinie, ul. Ligonia 15, tel. 734-453-558.
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