
 Zarządzenie    Nr   38/2013
     Burmistrza  Miasta  Gostynina

      z dnia 23 kwietnia  2013 r.
w sprawie:

       przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu ustnego   
`     nieograniczonego nieruchomości  gruntowej   położonej w Gostyninie    
       przy  ulicy  Mazowieckiej oraz sporządzenia i podania do publicznej   
       wiadomości wykazu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2,  art.  
37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 
r.,  Nr 102,  poz.  651 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,  
obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres 
dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

§ 1

1.  Przeznacza  się   do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego 
nieruchomość o łącznej pow. 0,0525 ha składającą się z:
-  działki  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  2269/3 o pow.  0,0118 ha, 
-  działki  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  2071/2 o pow.  0,0004 ha,
-  działki  oznaczonej numerem   ewidencyjnym  2071/3 o pow.  0,0013 ha,
-  działki  oznaczonej numerem   ewidencyjnym  2307    o pow.  0,0390 ha
dla której  Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą  PL1G/00030208/3,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym  załącznik  nr  1  do 
niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2

Ustala  się  cenę wywoławczą nieruchomości  w wysokości  36 800,00 złotych  (słownie: 
trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych).

§ 3

Wykaz o którym mowa  w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
przy ul. Rynek 26 oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Gostynina na okres 21 dni.

§ 4

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w 
prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina.

     § 5



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

     § 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Jadwiga Kaczor


