
 Zarządzenie Nr  9 /2019
Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 15 stycznia 2019 roku 

w sprawie:
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul.
Polnej zabudowanej wewnętrzną stacją transformatorową

Na podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990  ustawy o  samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 35 ust. 1 i 2, art 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz § 6 pkt 1
Uchwały Nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz Uchwała Nr
18/III/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe zbycie nieruchomości, zarządzam co następuje: 

§1
Z  zasobu  nieruchomości  Gminy  Miasta  Gostynina  przeznacza  się  do  sprzedaży  w  trybie
bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym działki 4011/2 o powierzchni 0,0217
ha, położoną w Gostyninie przy ul. Polnej, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę
wieczystą  PL1G/00016249/8,  na  której  posadowiona  jest  wnętrzowo–budynkowa  stacja
transformatorowa  (S4-1201)  wraz  z  wprowadzeniami  SN  15kV  i  nN  0,4  kV stanowiąca
przedmiot własności ENERGA-OPERATOR SA.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na rzecz Energa – Operator S.A. Oddział w Płocku ma na
celu doprowadzenie do trwałego uregulowania stanu prawnego działki o nr ewidencyjnym  4011/2
o powierzchni  0,0217 ha,  położonej  w Gostyninie  przy ul.  Polnej,  dla  której  Sąd Rejonowy w
Gostyninie prowadzi księgę wieczystą PL1G/00016249/8.

§2
Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole uzgodnień.

§3
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia stanowi wykaz, o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§4
Niniejsze Zarządzenie wraz z wykazem podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


