
Zarządzenie Nr 91/2010
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: ujednolicenia terminu praw użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu  
uśrednionego  dla  działek  położonych  w  Gostyninie,  w  obrębie  ulic:  Dmowskiego,  
Kościuszki,  Legionów  Polskich,  Stodólnej,  Wojska  Polskiego,  oznaczonych  numerami  
ewidencyjnymi: 3085/1, 3084/6, 3082/8, 3091/21, 3095/7, 3096/5, 3095/8, 3096/6, 2958/6,  
2944/14,  2960/6,  2959/8,  2960/4,  2959/6,  będących  w  użytkowaniu  wieczystym  
Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 oraz art. 11a ust. 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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 ze zm.) w związku z art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 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

Postanawia  się  wprowadzić  zmiany  do  postanowień  umów  ustanowienia  użytkowania 
wieczystego zawartych z Gostynińską Spółdzielnią Mieszkaniową dla działek położonych w 
Gostyninie, w obrębie  ulic: Dmowskiego, Kościuszki, Legionów Polskich, Stodólnej, Wojska 
Polskiego, w następującym zakresie:

a) dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3085/1, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie 
prowadzi księgę wieczystą Kw nr 6621, objętej umową ustanowienia użytkowania wieczystego z 
dnia 12 marca 1974 roku za numerem Rep. A 2676/74, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 
12 marca 2073 roku,

b) dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3084/6, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie 
prowadzi księgę wieczystą Kw nr 6460, objętej umową ustanowienia użytkowania wieczystego z 
dnia 1 marca 1978 roku za numerem Rep. A 2470/78, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 1 
marca 2077 roku, 

c)  dla  działek  oznaczonych  numerami  ewidencyjnymi:  3082/8,  3091/21,  3096/5,  3096/6,  dla 
których Sąd Rejonowy w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 22089, objętych umową 
ustanowienia użytkowania wieczystego z  dnia 7 lipca 1998 roku za numerem Rep. A 2744/98, 
oddanych w użytkowanie wieczyste do dnia 7 lipca 2097 roku, 

d) dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3095/7, 3095/8, dla których Sąd Rejonowy 
w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 6625, objętych umową ustanowienia użytkowania 
wieczystego z dnia 16 stycznia 1974 roku za numerem Rep. A 500/74, oddanych w użytkowanie 
wieczyste do dnia 16 stycznia 2073 roku, 



e) dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2958/6, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie 
prowadzi księgę wieczystą Kw nr 17170, objętej umową ustanowienia użytkowania wieczystego z 
dnia 2 listopada 1978 roku za numerem Rep. A 11373/78, oddanej w użytkowanie wieczyste do 
dnia 2 listopada 2077 roku,

f) dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2944/14, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie 
prowadzi księgę wieczystą Kw nr 6905, objętej umową ustanowienia użytkowania wieczystego z 
dnia 29 grudnia 1981 roku za numerem Rep. A 4917/81, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 
29 grudnia 2080 roku, 

g) dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2960/6, 2960/4, dla których Sąd Rejonowy 
w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 15580, objętych umową ustanowienia użytkowania 
wieczystego z dnia 6 kwietnia 1964 roku za numerem Rep. A 3097/64, oddanych w użytkowanie 
wieczyste do dnia 6 kwietnia 2063 roku, 

h) dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2959/8, 2959/6, dla których Sąd Rejonowy 
w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 14621, objętych umową ustanowienia użytkowania 
wieczystego z dnia 23 września 1968 roku za numerem Rep. A 7581/68, oddanych w użytkowanie 
wieczyste do dnia 23 września 2067 roku, 

poprzez ustalenie nowego uśrednionego terminu praw użytkowania wieczystego:

- dla działek oznaczonych numerami: 3085/1, 3084/6, 3082/8, 3091/21 – do dnia 11 stycznia 2082 
roku,
- dla działek oznaczonych numerami: 3095/7, 3096/5 – do dnia 26 listopada 2095 roku,
- dla działek oznaczonych numerami: 3095/8, 3096/6 – do dnia 25 sierpnia 2095 roku,
- dla działek oznaczonych numerami: 2958/6, 2944/14 – do dnia 30 sierpnia 2078 roku,
- dla działek oznaczonych numerami: 2960/6, 2959/8 – do dnia 28 listopada 2065 roku,
- dla działek oznaczonych numerami: 2960/4, 2959/6 – do dnia 14 listopada 2066 roku.

§ 2

Warunki ujednolicenia terminu praw użytkowania wieczystego zostaną określone w porozumieniu.

§ 3

Tracą moc: 

1)  Zarządzenie  Nr  69/06  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  8  września  2006  r.  w  sprawie: 
ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla  nieruchomości  położonej  w Gostyninie  w 
obrębie  ulic:  Wojska  Polskiego,  Dmowskiego,  Stodólnej,  Floriańskiej,  będącej  w  użytkowaniu 
wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Gostyninie,

2)  Zarządzenie  Nr  70/06  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  8  września  2006  r.  w  sprawie: 
ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla  nieruchomości  położonej  w Gostyninie  w 
obrębie  ulic:  Dmowskiego,  Wojska  Polskiego,  Legionów  Polskich,  Kościuszki,  będącej  w 
użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Gostyninie.



§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Burmistrz Miasta Gostynina

                                                                                           mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski


