
                                                                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 732/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

 

W  Y  K  A  Z  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm.) nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w formie przetargu 
nieograniczonego:  

 

Znak sprawy 

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej 

oraz według ewidencji 
gruntów 

i budynków 

Powierzchnia 
nierucho-

mości 
w ha 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

Termin  do 
złożenia wniosku 

przez osoby, 
którym przysługuje 
pierwszeństwo w 

nabyciu 
nieruchomości na 
podstawie art. 34 

ust.1 pkt 1 i 2 
ustawy o 

gospodarce 
nieruchomościami 

Cena 
wywoławcza 
nieruchomości 

w złotych 
brutto  

1 2 3 4 5 6 7 

GN.6840.11.2016 

Miejscowość  
Złotoryjsko; 
obręb 
Mściszewo; 
gmina 
Murowana Goślina; 
arkusz mapy 2; 
działka nr 132/3; 
księga wieczysta nr 
PO1P/00293290/3 

0,1292 
 

Nieruchomość gruntowa, 
niezabudowana,  
położenie nieruchomości – 
Złotoryjsko, ul. Złotoryjska; 
właściciel – Gmina Murowana 
Goślina; 
hipoteka –  bez obciążeń; 
prawa, roszczenia i 
ograniczenia – brak; 
uzbrojenie –  dostęp 
bezpośredni: do sieci 
energetycznej; pośredni – w ul. 
Złotoryjskiej: do sieci gazowej, 
kanalizacji sanitarnej, 
wodociągowej. 
dojazd – ul. Złotoryjska. 

Przedmiotowa nieruchomość nie 
jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego.  
Dla działki nr ewid. 132/2 
(działka przed podziałem) 
została wydana decyzja o 
warunkach zabudowy nr 63.2015 
z dnia 18 listopada 2015 r. dla 
inwestycji polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego. Dnia 5 maja 2016 r. 
zostało wydane postanowienie, 
że ww. warunki są obowiązujące 
dla nowo powstałych działek tj. 
132/3, 132/4, 132/6, 132/7 w 
Złotoryjsku, obręb Mściszewo. 

Termin do 
złożenia wniosku 
minął  26.08.2020 

164 000,00* 

                                                                                                                                                           Z up. BURMISTRZA 

/- / Krzysztof Oczkowski  

Sekretarz Miasta i Gminy 

                                                           
* Do ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata za ustanowienie służebności gruntowej na dz. 132/5, obręb Mściszewo tj. 2 900,00 zł brutto. 


