
Zarządzenie Nr 78/2015
Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 03 czerwca 2015 roku

w  sprawie:  ujednolicenia  terminów  użytkowania  wieczystego  poprzez  przyjęcie  terminu  
uśrednionego dla działek położonych w Gostyninie, przy ulicy Wojska Polskiego 
30  oznaczonych  numerami  ewidencyjnymi  2960/3  i  2959/4,  będących

                      w użytkowaniu wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na   podstawie   art.  30  ust.  2,   pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U., z 2014 r., poz 518 z późn. zm.),  art. 35 ust 13 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm) oraz uchwały nr 61/XII/2015
Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  28  maja  2015  roku  w  sprawie  ujednolicenia  okresu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gostyninie  przy ul. Wojska
Polskiego  30,  stanowiących  własność  Gminy  Miasta  Gostynina,  a  będących  w  użytkowaniu
wieczystym  Gostynińskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej, Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co
następuje:

§ 1
Wyraża  się  zgodę  na  zmianę  terminów  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  stanowiących

własność  Gminy  Miasta  Gostynina,  a  będących  w  użytkowaniu  wieczystym  Gostynińskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej dla działek położonych w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 30:

a) o numerze ewidencyjnym 2960/3, o  pow. 170 m. kw.,  dla której prowadzona jest w Sądzie

Rejonowym w Gostyninie księga wieczysta o numerze PL1G/00015580/3,

b)  numerze ewidencyjnym 2959/4,  o  pow. 188 m. kw.,  dla której prowadzona jest  w Sądzie

Rejonowym w Gostyninie księga wieczysta o numerze PL1G/00014621/6, 

poprzez  ustanowienie  nowego uśrednionego terminu użytkowania  wieczystego dla obydwu

działek do dnia 11 września 2065 roku.

§ 2
Warunki ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego zostaną określone w porozumieniu 
zawartym z użytkownikiem wieczystym.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                         


