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w sprawie wywieszeniawykazu nieruchomosciniezabudowanej.
Dzialaj4c na podstawie art.35 ust.1 i2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
( Dz.lJ.z20l0 r. Nr 102 opoz.651zezmianami ) W6it Gminy Stary
nieruchomoSciami
Targ informu je , Le z gminnego zasobu nieruchomoSci przeznacza do sprzeda2y w
trybie przetargu publicznegonieograniczonego:
NieruchomoScigruntowe niezabudowane polo2onew obrpbieSzropy ,gmina Stary
( RIII a), nr 24617o pow. 1,9216
jako dzialki:nr 21611opow.O,,20ha
T'arg ozn^czone
naln-ruIla),nr 21618o pow.0,3559ha (BR-IIIa) ,nr 24619o pow.1,3717ha ( B-RIIIa) ,nr
ha ( B-RIII a )
z+itto o pow. 0,z8gzha ( dr) oraz dzialka nr21616o pow.O,2997
zabudowanejzbiornikami 2elbetonowymiw iloSci3 szt. stanowi4cychwlasnoSdGminy
Stary Targ .
NieruchomoSci posiadaj4 urz4dzon4 w Sqdzie Rejonowym w Kwidzynie VIII
wydziale Ksi4g wieczysfychw sztumie Ksiggpwieczystq nr 37988
Stary
NieruchomoSdw miejscow),mplanie zagospodarowaniaprzestrzennegoGminy
z
XXX/28012006
nr
Targ zafwierdzonym Uchwala Rady Gminy w Starym Targu
poL.2000z
dnia 26 sffcznia 2b06 r. ( ogloszony w Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 96
(
RU).
89
dnia 13.09.2006r. ) stanowi teren obslugiprodukcji rolnych
podstawazbycia : Uchwala Rady Gminy Stary Targ Nr XXlllll98l20l2 z dnia
28.12.2012r.

C e n a w wolawcza nieruchomoSci wYnosi 1 3 7 . 1 8 000 zl slownie: sto

siedemtysiEcysto osiemdziesiqtzlotych
trzydz\eSci
21 dni tj.
Niniejszy wykaz wywieszasiq w siedzibieUrzqduna tablicy ogloszenna okres
zostanie
wykazu
r. c\o25.02.2013..lnfor-acja o wywieszeniuniniejszego
04.02.2013
internetowe.i
podana w formie ogloszenia w prasieiokalnei oraz umieszczona na stronie
siE.
okreSla
nie
nieruchomoSci
LrzEduGminy.T.r-in zagospodarowania
nieruchomoScina
osoby, ktorym przyslugujeprawo pierwszeristwaw nabyciuwykazanej
podstawie art.34ntt.t pt i f i Z ustawyz dnia 21.08.1997roku o gospodarce
tekst:Dz.IJ.z2010r. Nr 102poz.651zpozn. zmianami) mog4
( Jednolit-v
nieruchomosciami
wnioskido Wofta Gminy StaryTarg w terminie6 tygodni,licz4cod dnia
sklaclac
wywieszeniawykazu .
UrzpdzieGminy
Informacji o powy2szymudzielaReferat Rozwoju Gospod^rczego w
w Starym Targu ul. Swierczewskiego 20 pok6j nr 12 .
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