
Zarządzenie Nr 121/2017
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 12 października 2017 roku
w sprawie:

ustalenia  ceny  wywoławczej  w  III  przetargu  ustnym  nieograniczonym  na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonym w Gostyninie przy
ul. Józefa Ozdowskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt 3, 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 1 Zarządzenia Nr 51/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z
dnia 4 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w Gostyninie przy ul.
Józefa  Ozdowskiego  oraz  sporządzenia  i  podania  do  publicznej  wiadomości  wykazu  tych
nieruchomości oraz do  § 1 Zarządzenia Nr 98/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24
sierpnia  2017  roku  w  sprawie  obniżenia  ceny  wywoławczej  w  II  przetargu  ustnym
nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości  zabudowanych  garażami,  położonych  w
Gostyninie przy ul. Józefa Ozdowskiego, zarządzam co następuje:  

§ 1

1. W związku z zakończeniem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości  zabudowanych  garażami  położonych  w  Gostyninie  przy  ul.  Józefa
Ozdowskiego, gdzie:

• dz. oznaczona nr 3247/7 o pow. 30 m. kw., zabudowana garażem Nr 27 o
pow. zabudowy 21 m. kw. – zakończył się wynikiem pozytywnym,

• dz. oznaczona nr 3247/8 o pow. 30 m. kw., zabudowana garażem Nr 28 o
pow. zabudowy 21 m. kw.  –  zakończył się wynikiem negatywnym,
w trzecim przetargu cena wywoławcza pozostaje na poziomie drugiego
przetargu.

2. Cenę  wywoławczą  dla  nieruchomości  w  trzecim przetargu  ustnym nieograniczonym
ustala się następująco:

• działka oznaczona nr 3247/8 o pow. 30 m. kw., zabudowana garażem Nr 28 o
pow. zabudowy 21 m. kw. położona w Gostyninie przy ul.. Józefa Ozdowskieg,
dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyninie prowadzona jest Księga Wieczysta
PL1G/00020047/3   –  cena wywoławcza w wysokości  10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


