
Zarządzenie Nr 51 /2008
Burmistrza Miasta Gostynina 
z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie:  akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej  
do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gostyninie przy 
ul. Dybanka w Gostyninie.

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, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia  1997r.  o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2004r.   Nr  261 poz.  2603 ze zm.)  w 
związku z  §8  ust.  2   Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  14 września  2004 r.  w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 
r. Nr 207 poz. 2108) 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 3 lata – Burmistrz Miasta 
Gostynina zarządza co następuje:

§1

1. Z zasobu Gminy Miasta Gostynina przeznacza się do dzierżawy w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomość opisaną poniżej:

● nieruchomość niezabudowana ozn. nr ewid. działki  1152/24 o pow.  3.3007 ha, położna w 
Gostyninie przy ulicy  Dybanka  oznaczona w ewidencji gruntów  jako pastwiska trwałe, 
lasy i grunty leśne, rowy.
Księga  Wieczysta  KW  11746 prowadzona  przez  Sąd  Rejonowy  w  Gostyninie. 
Nieruchomość przeznaczona na cele rolne. 
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat. 
Cena wywoławcza rocznej opłaty dzierżawnej została ustalona na kwotę 1000,00 złotych za 
1 ha.
Czynsz dzierżawny należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku. 
Czynsz dzierżawny będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego podawany przez prezesa GUS. 
Pierwsza waloryzacja zostanie dokonana na dzień 1 stycznia 2010 roku.

§2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

(na oryginale podpis nieczytelny)
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