
     Zarządzenie   Nr  48/2014

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 05 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 34/2014 roku z dnia 02 kwietnia 2014 roku   
         w sprawie przeznaczenia do  dzierżawy  zbiorników wodnych  -  jezior: 
       „Bratoszewo”,  „Przy Zamku”,  „Sejmikowego” i „Policyjnego”  w trybie 
         przetargu ustnego nieograniczonego.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.518 t.j.) oraz § 2 uchwały nr
371/LIII/98 Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 8 czerwca 1998 r.  w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż trzy lata – Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  02 kwietnia 2014 roku
wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 1 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:
„ Jezioro „Przy Zamku” wraz z terenem przyległym o powierzchni około 4,5300 ha,
stanowiące część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  1100 położone przy  
ul. Zamkowej, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą  
PL1G/00011265/1”.

b) w § 1 w pkt 1 dodaje się :
ppkt c o treści:
„ Jezioro „Sejmikowe”  wraz z terenem przyległym o powierzchni około 2,2649 ha, 
stanowiące część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym  1100 położone przy  
ul. Ziemowita, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą  
PL1G/00011265/1”,
ppkt d o treści:
„  Jezioro  „Policyjne”  o  pow.  2,5607  ha  stanowiące  część  działki  oznaczonej  
numerem  ewidencyjunym  1152/27  położonej  przy  ul.  Dybanka,  dla  której  Sąd  
Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00006531/9”

c) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Ceny wywoławcze rocznych opłat dzierżawnych z tytułu dzierżawy jezior:  „Przy 
Zamku”,  „Sejmikowego”,  i  „Policyjnego”  ustala  się  na  kwotę  po  2  000,00  
(słownie: dwa tysiące) złotych od każdego jeziora.

§ 2

Niniejsze zarządzenie wraz z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 podaje się do publicznej
wiadomości na okres 21  dni.
 



      § 3

Pozostała  treść  Zarządzenia  Nr  34/2014  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia
02 kwietnia 2014 roku pozostaje bez zmian.

§ 4 
                                                
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski


