
Zarządzenie  Nr 121/2019 

Burmistrza  Miasta Gostynina 

z dnia 30 października 2019 roku 

 

w sprawie: podjęcia czynności w celu skorygowania wielkości udziału w częściach  

        wspólnych budynku oraz udziału we własności gruntu związanego 

       z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j:  Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 7 i art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.) oraz § 1 uchwały 

nr 353/LII/98 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży 

lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach komunalnych stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Gostynin, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Postanawia się podjąć czynności zmierzające do wprowadzenia zmian do postanowień umów 

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałami we własności gruntu w zakresie: 

1. Skorygowania wielkości udziału w częściach wspólnych budynku oraz we własności 

gruntu związanego z wyodrębnionym lokalem nr 4 w budynku nr 24 położonym przy 

ul. Parkowej w Gostyninie. 

2. Skorygowania wielkości udziału w częściach wspólnych budynku oraz we własności 

gruntu związanego z wyodrębnionym lokalem nr 5 w budynku nr 24 położonym przy 

ul. Parkowej w Gostyninie. 

3. Skorygowania wielkości udziału w częściach wspólnych budynku oraz we własności 

gruntu związanego z wyodrębnionym lokalem nr 6 w budynku nr 24 położonym przy 

ul. Parkowej w Gostyninie. 

4. Skorygowania wielkości udziału w częściach wspólnych budynku oraz we własności 

gruntu związanego z wyodrębnionym lokalem nr 7 w budynku nr 24 położonym przy 

ul. Parkowej w Gostyninie. 

5. Skorygowania wielkości udziału w częściach wspólnych budynku oraz we własności 

gruntu związanego z wyodrębnionym lokalem nr 10 w budynku nr 24 położonym przy 

ul. Parkowej w Gostyninie. 

6. Skorygowania wielkości udziału w częściach wspólnych budynku oraz we własności 

gruntu związanego z wyodrębnionym lokalem nr 16 w budynku nr 24 położonym przy 

ul. Parkowej w Gostyninie. 

7. Skorygowania wielkości udziału w częściach wspólnych budynku oraz we własności 

gruntu związanego z wyodrębnionym lokalem nr 17 w budynku nr 24 położonym przy 

ul. Parkowej w Gostyninie. 

 

 



§ 2 

Warunki wprowadzenia zmian zostaną określone w Protokole uzgodnień, do którego 

staną właściciele wyodrębnionych lokali. 

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina 

 

Paweł Witold Kalinowski 


