
Załącznik 
do Zarządzenia nr   31/ 2014 Burmistrza Miasta 
Gostynina  z   dnia 31.03.2014 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 2010r.,  Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta
Gostynina  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  z  zasobu   Gminy  Miasta  Gostynina  przeznacza  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości:

L.p.
Działka nr,
lokalizacja

Powierzchnia

 m. kw.

Księga wieczysta Przeznaczenie 
w mpzp

Opis nieruchomości Cena wywoławcza
nieruchomości 

w złotych

1. 3247/10
zabudowana

garażem nr  30
położona

 przy
ul. Józefa

Ozdowskiego
Działka

usytuowana w
zespole

kilkudziesięciu
działek

garażowych. Jest
zabudowana
szczytowym

garażem.

pow. działki
31

pow. zabudowy
21

PL1G/00020047/3
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Aktualnie teren nie posiada
obowiązującego planu

zagospodarowania
przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego gminy teren

działki wchodzi w skład
obszaru  oznaczonego

symbolem MW – obszar o
funkcji zabudowy

mieszkaniowej
wielorodzinnej.

Fundamenty budynku betonowe,
ściany z pustaka żużlowego

(otynkowane) stropodach kryty
papą. Brak części rynny

odprowadzającej wodę z dachu.
Wewnątrz posadzka i otynkowane
ściany. Brama metalowa - uchylna.

Wewnątrz wyraźne przecieki i
zawilgocenia – skutek

nieszczelności pokrycia
dachowego. Do budynku jest

podłączony prąd  (jest skrzynka
rozdzielcza w ścianie i lampa

wewnątrz garażu)

11 900,00.



L.p.
Działka nr,
lokalizacja

Powierzchnia

 m. kw.

Księga wieczysta Przeznaczenie 
w mpzp

Opis nieruchomości Cena wywoławcza
nieruchomości 

w złotych

2. 3247/16
zabudowana

garażem nr  36
położona 

przy 
ul. Józefa

Ozdowskiego
Działka

usytuowana w
zespole

kilkudziesięciu
działek

garażowych. Jest
zabudowana
szczytowym

garażem.

pow. działki
31

pow. zabudowy

21

PL1G/00020047/3
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Aktualnie teren nie posiada
obowiązującego planu

zagospodarowania
przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania
przestrzennego gminy teren

działki wchodzi w skład
obszaru oznaczonego

symbolem MW – obszar o
funkcji zabudowy

mieszkaniowej
wielorodzinnej.

Fundamenty budynku betonowe,
ściany z pustaka żużlowego

(otynkowane) stropodach kryty
papą.Wewnątrz posadzka i
otynkowane ściany. Brama

metalowa - uchylna . Mechanizm
bramy uchylnej niekompletny – do

naprawy.Na bramie uchylnej i
futrynie zamontowane kotwy

pozwalające zamknąć bramę na
kłódkę.  Wewnątrz wyraźne zacieki

i zawilgocenia – skutek
nieszczelności pokrycia

dachowego.  Do budynku jest
podłączony prąd  ( skrzynka
rozdzielcza w ścianie i lampa

wewnątrz garażu)

11 900,00

Do ostatecznej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 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.)   mogą składać wnioski  o  jej  nabycie w trybie bezprzetargowym do
Burmistrza Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 w terminie 6 tygodni liczac od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2.  W  przypadku  braku  osób  uprawnionych  do  bezprzetargowego  zakupu  nieruchomosci,  sprzedaż  nastąpi  w  formie  przetargu  ustnego
niepograniczonego.
3. Termin, miejsce i warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
4. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 21 dni.

Gostynin, dnia 31 marca 2014 r.
Burmistrz Miasta Gostynina

             Włodzimierz Śniecikowski


