
Zarządzenie Nr  37/2021
Burmistrza Miasta Gostynina
 z dnia 31 marca 2021 roku 

w  sprawie  sprzedaży  na  rzecz  dotychczasowego  użytkownika  wieczystego  w  drodze
bezprzetargowej – nieruchomości gruntowej, położonej w Gostyninie przy ul. Polnej, stanowiącej
własność Gminy Miasta Gostynina.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art.  11 ust.1, art. 13 ust. 1, art. 28 ust.1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2, art.
35 ust.  1 i  2, art.  37 ust.  2 pkt.5,  art.  67  ust.1  i  3, art.  69  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce  nieruchomościami  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1990  ze  zm.),  §  6  ust.  1  Uchwały  nr
53/XI/2015  Rady  Miejskiej  w Gostyninie  z  dnia  29  kwietnia  2015 r.  w sprawie  określenia  zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej uchwałą Nr 62/VIII/2019 Rady
Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany  uchwały Nr 53/XI/2015 Rady
Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  29  kwietnia  2015  roku  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,
zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co
następuje:

§ 1

Z  zasobu  nieruchomości  Gminy  Miasta  Gostynina  przeznacza  się  do  sprzedaży  w  drodze
bezprzetargowej  na  rzecz  dotychczasowego  użytkownika  wieczystego  nieruchomość  gruntową
oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 3326 o powierzchni 0,0514 ha, położoną w Gostyninie przy
ul.  Polnej,  dla  której  w  Sądzie  Rejonowym  w  Gostyninie  prowadzona  jest  Księga  Wieczysta
PL1G/00018282/5.

§ 2
Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole uzgodnień.

§ 3

Niniejsze  zarządzenie  wraz  z  wykazem  stanowiącym  załącznik  Nr  1  podaje  się  do  publicznej
wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  okres  21  dni  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Gostynina  oraz
zamieszczenie na stronach internetowych: www.gostynin.pl i www.umgostynin.bip.org.pl.

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.gostynin.pl/

