
Zarządzenie Nr 106 /2010
Burmistrza Miasta Gostynina

 z dnia 15 listopada  2010 r.

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 55 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina
 z dnia 01 października 2008 r.

w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości
 niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

 ustnego nieograniczonego, 
położonych w Gostyninie 

przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Solidarności i Wacława Kujawy.

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt 3 ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze 
zm.) oraz § 1 pkt 2 uchwały nr 371/LIII/98 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 czerwca 
1998  r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania,  obciążenia  nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co 
następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 55/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 października 2008 roku 
wprowadza się następujące zmiany:

a).  w  §1  pkt  1  w  części  tabelarycznej,  w  pozycji  7  dotyczącej  ceny  wywoławczej 
nieruchomości w zł., kwotę 90 480,00 zmienia się na kwotę 91 200,00 zł.,

b).  w  §1  pkt  1  w  części  tabelarycznej  w  pozycji  8  dotyczącej  ceny  wywoławczej 
nieruchomości w zł., kwotę 118 560,00 zmienia się na kwotę 118 200,00 zł.,

c).  w  §1  pkt  1  w  części  tabelarycznej  w  pozycji  9  dotyczącej  ceny  wywoławczej 
nieruchomości w zł., kwotę 105 120,00 zmienia się na kwotę 111 300,00 zł.,

d). w §1 pkt 1 pod tabelą mienia się treść na następującą:

Do ostatecznej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony obowiązujący 
podatek VAT.
Budowę  należy  zakończyć  w  ciągu  48  miesięcy  od  dnia  zakupu.  W  przypadku  nie 
dotrzymania  terminu  zabudowy  nieruchomości,  kupujący  zwraca  nieruchomość 
sprzedającemu za cenę aktualną na dzień zwrotu, przy czym przez zabudowę rozumie się 
oddanie budynku do użytkowania.

Informujemy,  że  na  działkach  ozn.  nr  ewid.  2810/5  i  2810/4  znajduje  się 
elektroenergetyczna linia  kablowa niskiego napięcia,  natomiast  na  działce  ozn.  nr  ewid. 
2810/11 znajduje się rura kanalizacji sanitarnej.



§ 2

W  pozostałej  części  Zarządzenie  Nr  55/2008  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  01 
października 2008 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

   Włodzimierz Śniecikowski

 


