
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  113/2013
                   Burmistrza Miasta  Gostynina

                                  z dnia  28 listopada  2013 r.
Wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży

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.)
w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz
Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości,  że z zasobu Gminy Miasta Gostynina przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  
z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne niżej wymienioną nieruchomość:

Lp. Nr działki lokalizacja i opis Powierzchnia
w  ha

Nr księgi wieczystej Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania nieruchomości

Cena sprzedaży
w  złotych 

1. nieruchomość   ozn. numerami ewid. działek
 3108/6 
3108/8

 3108/11
ul. 3 Maja

Nieruchomość o kształcie   wielokąta położona
pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Parkową.Wchodzi w

skład obszaru zabudowy usługowej i
wielorodzinnej o funkcji centrum.Działka nr
3108/6  zabudowana jest garażem, natomiast
działka nr 3108/8 zabudowana komórkami.
Budynki te przewidziane są do rozbiórki 

0,0028
0,3598
0,0026

Łączna
pow.

0,3652 

PL1G/00019858/1
PL1G/00006581/4

Sąd Rejonowy
 w

 Gostyninie

Brak miejscowego planu                  
zagospodarowania przestrzennego. 
W studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  miasta teren 
nieruchomości  wchodzi w skład 
obszaru zabudowy usługowej i 
wielorodzinnej o funkcji centrum.

 

603 000,00 
 

1. Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2010 r., Nr 
102, poz 651 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Burmistrza Miasta Gostynina, 
ul. Rynek 26 w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu
2. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 29 listopada do  20 grudnia 2013 roku.

Gostynin, dnia  28 listopada 2013 r. Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski


