
Zarządzenie Nr 28/2007
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 15 maja 2007 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany, położonej w Gostyninie przy 
ul. Klonowej

       Na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 w związku z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), art.30 ust.2 
pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.), z uwzględnieniem Zarządzenia Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 
kwietnia 2007 r. w sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ul. Klonowej 
oraz powołania komisji przetargowej oraz Zarządzenia Nr 27/2007 Burmistrza Miasta Gostynina z 
dnia 11 maja 2007 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.  w 
sprawie akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Gostyninie przy ul. Klonowej oraz powołania 
komisji przetargowej, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza  się  do  zamiany  nieruchomość  niezabudowaną  stanowiącą  własność  Gminy  Miasta 
Gostynina, położoną w Gostyninie przy ul. Klonowej, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr 
działki

Powierzchnia
w ha

Nr KW
Przeznaczenie w 
obowiązującym

miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego

Szacunkowa 
wartość 

nieruchomości 
w zł

Cena 
nieruchomości 
w zł + podatek 

VAT 22%

5525/6 0,0507

11645
Sąd 

Rejonowy 
w 

Gostyninie

Działka położona na 
terenach jednorodzinnej 

zabudowy mieszkaniowej 
wolnostojącej

22.435,00

27.885,00
(netto)

+
6.135,00 
(VAT)

Cena brutto
34.020,00

§ 2

1. Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
2. Uwzględnia  się  okres  wyłożenia  do  publicznej  wiadomości  wykazu  nieruchomości 

przeznaczonych  do  zbycia  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  położonych  w 
Gostyninie przy ul. Klonowej, objętego Zarządzeniem Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 18 kwietnia 2007 r.



§ 3

1. Osoby  fizyczne  i  prawne,  którym przysługuje  pierwszeństwo  w nabyciu  nieruchomości  na 
podstawie  art.34  ust.1  pkt.1  i  pkt.2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie 
nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia 24 kwietnia 2007 r.

2. W przypadku braku osób,  o  których  mowa w  §3 pkt.1,  nieruchomość  będzie  przedmiotem 
zamiany.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                                    Włodzimierz Śniecikowski


