
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 88/2014 Burmistrza Miasta 
Gostynina z dnia 14 października 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 2014 r., poz. 518 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina
podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu Gminy Miasta Gostynina przeznacza do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego:

Lp. Nr działki, 
lokalizacja i opis

Powierzchnia Księga wieczysta Przeznaczenie Cena wywoławcza
w złotych

1. 2549
ul. Termalna

Działka położona w odległości około 300 m od
ścisłego centrum miasta. Ma kształt regularny
zbliżony do prostokąta. Posiada bezpośredni

dostęp do drogi publicznej. W znacznej części
zabudowana budynkiem pełniącym w
przeszłości funkcję biurową obecnie

wykorzystywanym do celów gospodarczo –
magazynowych. Budynek o konstrukcji

murowanej, ze stropodachem krytym papą.
Elewacje tynkowe pokryte powłokami

malarskimi. Obiekt w mało atrakcyjnym stanie
technicznym. Powierzchnia zabudowy budynku

wynosi 474 m2. Działka posiada przyłącza
wodno – kanalizacyjne, elektryczne,

telefoniczne oraz dostęp do gazociągu i
ciepłociągu. 

0,1322 ha PL1G/00017595/5

Sąd Rejonowy
w

Gostyninie

W obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania

przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą nr 119/XVIII/08 Rady
Miejskiej w Gostynie działka
zlokalizowana jest na terenie

zabudowy usługowej
oznaczonej  w planie

symbolem 7U.

272 000,00



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 2014 r., poz 518 ze zm.) mogą składać wnioski o jej nabycie w trybie bezprzetargowym do Burmistrza
Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2.  W  przypadku  braku  osób  uprawnionych  do  bezprzetargowego  zakupu  nieruchomości,  sprzedaż  nastąpi  w  formie  przetargu  ustnego
nieograniczonego.
3. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
4. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina na okres 21 dni.

Gostynin, dnia 14 października 2014 r.
            Burmistrz Miasta Gostynina

             Włodzimierz Śniecikowski

wyk. B. Kozłowska
akcept.


