
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  39/2009

Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 28 maja 2009 r.

w  sprawie:  dokonania  darowizny  na  cel  publiczny  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  
położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 41, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3615/2  
o  powierzchni  0,1387  ha  na  rzecz  Skarbu  Państwa  -  Sądu  Rejonowego  w  Gostyninie  z  
przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu.

Na podstawie art.13 ust.2 i ust.2a w związku z art.6 pkt 6, art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) oraz Uchwały Nr 
201/XXXII/09  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  27  maja  2009  r.  w  sprawie:  dokonania 
darowizny na cel publiczny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. 
3-go Maja 41,  oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki  3615/2 o powierzchni  0,1387 ha na 
rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gostyninie z przeznaczeniem pod budowę siedziby 
Sądu zarządzam, co następuje:

§  1
Postanawia  się  dokonać  darowizny  na  cel  publiczny  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej 
położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 41, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3615/2 
o powierzchni 0,1387 ha, objętej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie księgą wieczystą Kw nr 17153, 
na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gostyninie z przeznaczeniem pod budowę siedziby 
Sądu.

§  2
W przypadku  niewykorzystania  nieruchomości  na  powyżej  wskazany  cel  darowizna  może  być 
odwołana.

§  3
Warunki dokonania darowizny zostaną określone w protokole uzgodnień.

§  4
Traci moc Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie 
dokonania  darowizny  na  cel  publiczny  niezabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w 
Gostyninie  przy ul.  3-go Maja 41 na rzecz  Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Gostyninie  z 
przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu.

§  5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                          Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                    mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski


