
Zarządzenie Nr  7 /2009
Burmistrza Miasta Gostynina

 z dnia  28 stycznia 2009 r.

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 62 /2008 Burmistrza Miasta Gostynina
 z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
 nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki
 2823/1 położonej w Gostyninie przy ulicy Wojska Polskiego,

 na rzecz wieczystego użytkownika. 

Na podstawie art.  30 ust.  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. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, 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, obciążenia nieruchomości gruntowych 
oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 62/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2008 roku 
wprowadza się następujące zmiany:

a). Po §1 dodaje się §2 o następującej treści:

Wyraża się zgodę na rozłożenie należności Gminy Miasta Gostynina tj. Kwoty 16.819,00 
złotych z tytułu sprzedaży nieruchomości ozn.  nr ewid.  2823/1 na 60 miesięcznych rat, 
uiszczanych przez okres 5 lat, w następujący sposób:

1. I rata w wysokości 3 980,49 złotych, w tym 3.700,18 złotych stanowiących 22% 
podatku VAT od kwoty 16 819,00 złotych, płatna nie później niż do dnia zawarcia 
notarialnej umowy sprzedaży.

2. Kolejne raty miesięczne w równej wysokości po 280,31 złotych, płatne do dnia 30 
każdego miesiąca za dany miesiąc, licząc od dnia sporządzenia notarialnej umowy 
sprzedaży,  wraz  z  oprocentowaniem,  ustalonym  przy  zastosowaniu  stopy 
procentowej  równej  stopie  redyskonta  weksli  stosowanej  przez  Narodowy  Bank 
Polski - od niespłaconej części ceny - na dzień dokonania wpłaty kolejnej raty.

3. Wierzytelność  Gminy  Miasta  Gostynina  z  w/w  tytułu  podlega  zabezpieczeniu 
hipotecznemu na przedmiotowej nieruchomości.

b). §2 zmienia się na §3

c). §3 zmiania się na §4



§ 2

Pozostała  treść  Zarządzenia  Nr  62/2008  Burmistrza  Miasta  Gostynina  z  dnia  30 
października 2008 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


