
Zarządzenie Nr 18/2007
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 10 kwietnia 2007 r.

w sprawie dokonania darowizny na cel publiczny nieruchomości gruntowych na rzecz 
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 

(obwodnicy) w Gostyninie pomiędzy ulicami: Jana Pawła II i Zamkową – etap I i III

         Na podstawie art. 13 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 6 pkt. 1 oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze 
zm.),  Uchwały Nr 48/VI/07 Rady Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  28 marca  2007 r.  w sprawie 
dokonania  darowizny  na  cel  publiczny  nieruchomości  gruntowych  na  rzecz  Województwa 
Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 (obwodnicy) w 
Gostyninie  pomiędzy  ulicami:  Jana  Pawła  II  i  Zamkową  oraz  decyzji  Nr  13/2007  Wojewody 
Mazowieckiego  z  dnia  1  lutego  2007  r.  znak  WI-P.7111/226/D/06  zatwierdzającej  projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia  się  dokonać  darowizny  na  cel  publiczny  nieruchomości  gruntowych  na  rzecz 
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem pod budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 
(obwodnicy) – etap I i  III,  objętej  decyzją Nr 10/2006 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 
sierpnia 2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 265 pomiędzy ulicami: Jana Pawła II i Zamkową w Gostyninie.

§ 2

Przedmiotem darowizny są nieruchomości położone w Gostyninie pomiędzy ulicami: Jana Pawła II 
i Zamkową, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

dz. nr 1722/5  o pow. 0,0066 ha;
dz. nr 1722/7  o pow. 0,0040 ha;
dz. nr 1722/9  o pow. 0,0976 ha;
dz. nr 1723/2  o pow. 0,0067 ha;
dz. nr 1723/3  o pow. 0,0198 ha;
dz. nr 1723/4  o pow. 0,1514 ha;
dz. nr 1724/2  o pow. 0,1243 ha;
dz. nr 1725/2  o pow. 0,1939 ha;
dz. nr 1726/2  o pow. 0,0396 ha;
dz. nr 1726/3  o pow. 0,2418 ha;
dz. nr 1727/1  o pow. 0,0133 ha;
dz. nr 2520     o pow. 0,2806 ha;
dz. nr 2539/1  o pow. 0,0051 ha;
dz. nr 2536/2  o pow. 0,0532 ha;
dz. nr 2664/2  o pow. 0,2258 ha.

Łączna powierzchnia nieruchomości będących przedmiotem darowizny wynosi 1,4637 ha.



§ 3

Warunki dokonania darowizny zostaną określone w protokole uzgodnień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                          Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                            Włodzimierz Śniecikowski


