
Zarządzenie  Nr      82/2012
Burmistrza  Miasta Gostynina z dnia  08 listopada  2012 roku

w sprawie:
  przeznaczenia do  sprzedaży lokalu  mieszkalnego na rzecz najemcy, 

ustalenia  ceny,  zatwierdzenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości 
lokalowej  położonej  przy  ul. Polnej 12  w  Gostyninie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz  §  
1   uchwały  nr  353/LII/98  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z dnia  29 kwietnia 1998 r. w sprawie  
sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach komunalnych stanowiących własność 
gminy miejskiej Gostynin , zarządzam, co następuje:

§    1 

Przeznacza się do sprzedaży:
 a) lokal    mieszkalny    nr   7   o  pow.   użytkowej   35,50   m.  kw. ,   w    budynku      

mieszkalnym    wielorodzinnym    usytuowanym    na   działce   nr    3623/6   przy      ul. 
Polnej 12  w Gostyninie  wraz  z  udziałem   w  działce  gruntu    opisanej   w         księdze   
wieczystej   PL1G  00005733/8   prowadzonej   przez    Sąd   Rejonowy   

     w   Gostyninie  Wydział   Ksiąg  Wieczystych.

§    2

Ustala się cenę na niżej wymienioną nieruchomość lokalową:

L.p. Położenie nieruchomości Cena lokalu 
mieszkalnego

Cena gruntu /udziału/

  1. ul. Polna 12 m. 7            102 200,00 zł    3 300,00 zł  

§    3

Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole uzgodnień.

§    4



Zatwierdzam i ogłaszam wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemców będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia, a obejmujący lokal 
wskazany powyżej.

§    5

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  
Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa .

§    6

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  poprzez  
umieszczenie na tablicy ogłoszeń   oraz na stronie internetowej Urzędu  Miasta.

                                                                                       Z up. Burmistrza

mgr inż. Jadwiga Kaczor
 Zastępca Burmistrza                                            
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