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                                                                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 799/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina  
z dnia 13 września 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.) nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej na 
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:  

 

Lp. 

Oznaczenie 
nieruchomości 
według księgi 

wieczystej 
oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzch
nia 

nierucho-
mości 
w ha 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 
oraz termin zagospodarowania 

nieruchomości 

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  
nieruchomości 
w złotych brutto 

Informacja o 
przeznaczeniu 

do zbycia/   
numer sprawy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

miejscowość 
Łoskoń Stary; 
obręb 
Łoskoń Stary; 
gmina 
Murowana 
Goślina; 
arkusz mapy 1; 
działka nr 29/25; 
księga wieczysta nr 
PO1P/00139177/8 

0,0088 
 

Nieruchomość niezabudowana, 
niezagospodarowana, teren 
porośnięty drzewami i krzewami. 
Położenie nieruchomości – 
Łoskoń Stary; 
właściciel – Gmina Murowana 
Goślina; 
hipoteka –  brak; 
prawa, roszczenia i 
ograniczenia – brak; 
uzbrojenie –   dostęp do sieci 
wodociągowej; 
dojazd – droga publiczna. 

 
 
 
Przedmiotowa nieruchomość 
jest objęta miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjętym 
uchwałą nr 373/XL/2002 z 
dnia 03.06.2002 r. w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego w 
miejscowości Łaskoń Stary - 
gmina Murowana Goślina, dla 
działek nr 20, 22, 27—29, 
36/3 oraz części działek nr 18, 
21, 25 przeznaczonych pod 
tereny mieszkaniowe - 
jednorodzinne (Dz.Urz. Woj. 
Wlkp. nr 99 z 22.07.2002, 
poz. 2462) przeznacza działkę 
pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN1). 
 

6 tygodni od dnia 
wywieszenia wykazu tj. 
do dnia 25.10.2022 r. 

12 600,00 

Nieruchomość 
przeznaczona 
do zbycia na 
rzecz 
właściciela 
nieruchomo-
ści przyległej 
oznaczonej 
ewid. jako 
działka nr 
29/7 /   
sprawa nr 
GNP.6840.6. 
2021 
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Lp. 

Oznaczenie 
nieruchomości 
według księgi 

wieczystej 
oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzch
nia 

nierucho-
mości 
w ha 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 
oraz termin zagospodarowania 

nieruchomości 

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  
nieruchomości 
w złotych brutto 

Informacja o 
przeznaczeniu 

do zbycia/   
numer sprawy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

miejscowość 
Murowana Goślina; 
obręb 
Murowana Goślina; 
gmina 
Murowana Goślina; 
arkusz mapy 8; 
działka nr 520/1; 
księga wieczysta nr 
PO1P/00102775/2 

0,0045 
 

Nieruchomość niezabudowana, 
niezagospodarowana, częściowo 
ogrodzona,  przez działkę 
przebiegają urządzenia sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. 
Położenie nieruchomości – 
Murowana Goślina, ul. Żurawia;  
właściciel – Gmina Murowana 
Goślina; 
hipoteka –  brak; 
prawa, roszczenia i 
ograniczenia – brak; 
uzbrojenie –   dostęp do sieci 
wodociągowej, energetycznej, 
gazowej i kanalizacyjnej; 
dojazd – droga publiczna ul. 
Żurawia. 

Przedmiotowa nieruchomość 

nie jest objęta miejscowym 

planem zagospodarowania 

przestrzennego.            

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowa -

nia przestrzennego gminy 

Murowana Goślina 

(zatwierdz. Uchwałą Nr 

XXXIII/321/2009 Rady 

Miejskiej w Murowanej 

Goślinie z dnia 28.09.2009 r. 

ze zm.) przeznacza działkę 

pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 

zabudowy zagrodowej z 

dopuszczeniem usług 

(MN1). 

6 tygodni od dnia 
wywieszenia wykazu tj. 
do dnia 25.10.2022 r. 

16 300,00 

Nieruchomość 
przeznaczona 
do zbycia na 
rzecz 
właściciela 
nieruchomo-
ści przyległej 
oznaczonej 
ewid. jako 
działka nr 521 
/ sprawa nr 
GNP.6840.3. 
2022 

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

/-/ Radosław Szpot 


