
                Załącznik  do zarządzenia nr 25/2013
 Burmistrza Miasta  Gostynina

   z dnia 25 marca 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 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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  
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 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 
składająca się z działek

 ozn. nr ewid. 
2682/7 

                     2683/7
u zbiegu ulic:

 Rynek i Floriańska

Nieruchomość o kształcie 
czworokąta położona w centralnej 

części miasta, w ścisłym 
śródmieściu.Wchodzi w skład 

zwartej zabudowy 
pierzejowej.Jest niezabudowana. 

Na terenie działki 2682/7 
usytuowany jest słup trakcji 

energetycznej.

0,0061
 0,0002 

Łączna
pow.

0,0063 

PL1G/00022220/4
PL1G/00005781/9

Sąd Rejonowy
 w

 Gostyninie

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  miasta 
teren nieruchomości  wchodzi w skład 
obszaru o funkcji centrum. Dla terenu 
działek była wydana opinia urbanistyczna, 
wg której przedmiotowa nieruchomości 
przeznaczona jest na poprawę warunków 
zagospodarowania  nieruchomości 
przyległej.Wyklucza się całkowicie 
zabudowę nieruchomości.Teren  ma 
stanowić zagospodarowaną przestrzeń w 
postaci trawnika, zieleni niskiej lub 
chodnika.

 

 24 400,00 
 

+ 
obowiązujący 

podatek 
VAT



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 03 do  24 kwietnia 2013 roku. 
   Zastępca Burmistrza

   mgr inż. Jadwiga Kaczor

Gostynin, dnia 25 marca 2013 r.


