
Zarządzenie   Nr  66/2015
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia  14 maja  2015 roku
w sprawie:  przeznaczenia  do  oddania w użyczenie nieruchomości  zabudowanej 

        położonej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j.:Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072),
w  związku  z  art.  13  ust.  1,  art.  18  i  art.  25  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.518, poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822 i  poz.
1200)  – Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co następuje:

§ 1
1.  Z  zasobu  Gminy  Miasta  Gostynina  przeznacza  się  do  oddania  w  bezpłatne  użyczenie,

nieruchomość zabudowaną położoną w Gostyninie, przy ul. Bierzewickiej, oznaczoną numerami

ewidencyjnymi działek:  1311/40  o pow. 0,2454 ha,  1311/41  o pow. 0,0491 ha,  1311/51  o pow.

0,1481 ha,  1311/52 o pow. 0,5218 ha,  1311/62  o pow. 0,6900 ha i część działki  1327/1  o pow.

0,3254 ha.  o łącznej powierzchni gruntu 1,9735 ha.

2.  Nieruchomość,  o  której  mowa  w  pkt  1  niniejszego  paragrafu  zabudowana  jest   obiektami

handlowymi i biurowo – socjalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 6002,81 m. kw., w których

siedzibę ma Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Spółka z o.o.

        § 2

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział

Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta PL1G/00005775/4.

     § 3

Nieruchomość  opisaną  w  §  1  oddaje  się  w  użyczenie   na  okres  5  lat  z  przeznaczeniem  na

prowadzenie działalności  przez Miejskie  Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia” Spółkę z  o.o.,

polegającej na zarządzaniu  nieruchomością, najmie i dzierżawie pomieszczeń.

    § 4

Warunki  szczegółowe użyczenia zostaną określone w umowie użyczenia.

    § 5

Niniejsze  zarządzenie  wraz  z  wykazem stanowiącym  załącznik  nr  1  podaje  się  do  publicznej

wiadomości na okres 21 dni.                            §6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.               § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Burmistrz Miasta Gostynina
Paweł Witold Kalinowski
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