
Zarządzenie Nr 65/2016
Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 12 maja 2016 r. 
w  sprawie:  Obniżenia  ceny  wywoławczej  w  II  przetargu  ustnym  nieograniczonym
                         nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz. U. z 2015 r., poz.1774) w nawiązaniu do
§ 1 Zarządzenia Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie
przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  nieruchomości
położonych  w Gostyninie  oraz  sporządzenia  i  podania  do  publicznej  wiadomości  wykazu  tych
nieruchomości, zarządzam co następuje:

§ 1 

1. W  związku  z  zakończeniem  pierwszego  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości gruntowych
położonych  w  Gostyninie  wynikiem  negatywnym  -   obniża  się  w  drugim  przetargu  ustnym
nieograniczonym o 25 % ceny wywoławcze nieruchomości ustalone przy ogłaszaniu pierwszego
przetargu.
2. Ceny wywoławcze do drugiego przetargu ustala się następująco:

a)  działka  oznaczona  numerem  ewidencyjnym  3317/1 o  pow.  0,0971  ha  położona  przy
ul. Iwaszkiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę  wieczystą  PL1G/00016225/4  -  cena  wywoławcza  w  wysokości  42  300,00 (słownie:
czterdzieści dwa tysiące trzysta) złotych,
b)  działka  oznaczona  numerem  ewidencyjnym  4235/2 o  pow.  0,0500  ha  położona  przy
ul. Kopernika, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę  wieczystą  PL1G/00043751/8  -  cena  wywoławcza  w  wysokości  21  525,00 (słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych, 
c)  działka  oznaczona  numerem  ewidencyjnym  4235/3 o  pow.  0,0546  ha  położona  przy
ul. Kopernika, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę  wieczystą  PL1G/00043751/8  -  cena  wywoławcza  w  wysokości  21  750,00 (słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych,
d)  działka  oznaczona  numerem  ewidencyjnym  4235/5 o  pow.  0,0511  ha,  położona  przy
ul. Kopernika, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę  wieczystą  PL1G/00043751/8  i  -  cena  wywoławcza  w  wysokości  21  750,00 (słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt ) złotych,
e)  działka  oznaczona  numerem  ewidencyjnym  975/1 o  pow.  0,0884  ha  położona  przy
ul. Morenowej, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę  wieczystą  PL1G/00019073/4  -  cena  wywoławcza  w  wysokości  41  625,00 (słownie:
czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych, 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta Gostynina                 

 mgr Paweł Witold Kalinowski              


