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w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoScizabudowanej
1997r. o gospodarce
Dzialajqc na podstawieart.35ust.l i2 ustawyzdnia2l sierpnia
w6it Gminy Stary
nieruchomosciami( Dz.lJ.z2010r. Nr 102 ,po2.651ze zmianami )
sip do sprzeda2y
Targ informu je oLez gminnego zasobu nieruchomoSci przezn^cza
w trybie przetargu publicznego nieograniczonego:
stalowej
Nieruchomosd zabudowana budynkiem magazynowymo konstrukcji
Jurkowice Pierwsze
(wiata )o powierzchni zabudowy 390 m' polo2onej w miejscowoSci
b )stanowi4cej
(
RIII
Bi
ha
obrpb Jurkowice na dzialcenr 87177o powierzchni0,1535
wlasnoSdGminY Stary Targ .
w Kwidzynie VIII
Nieruchomosd posiada urz4dzon4 w sQdzie Rejonowym
38875
Wydziale Ksi4gWieczysfych w Sztumie KsiggpWieczyst4 nr
przestrzennegoGminy Stary
NieruchomoSdw miejscowym planie zagospodarowania
nr XXXll8092006
Targ zatwierdzonym uchwala Rady cminy w starym Targu
nr 2l poz.495z dnia
z dnia 27 kwietnia 2006 r. ( ogloszony w Dz. u. woj. Pomorskiego
(
RU). Wypis i wyrys
I
rolnych
30.01.2007r. ) stanowiteren obslugiw gospodarstwach
z planu stanowi zalqcznik do niniejszegoogloszenia.
podstaw azbycia: uchwala Rady Gminy Stary Targ Nr XXllll82l20l2 z dnia
29.11.2012r.

zl slownie :
Cena wvwolawcza nieruchomoSci w nosi 58.41600
@

zLotych
tysiqcyczterystaszesnaScie

ogloszenna okres21 dni
Niniejszy wykaz wywieszasiEw siedzibielJrzqduna tablicy
niniejszegowykazu zostanie
tj.06.02.2013r. do-27.02.20ti r. Informacjao wywieszeniu
zofla na stronie internetowej
podana w formie ogloszenia w prasielokalnej oraz umieszc
nieruchomosci nie okreslasiE.
urrEdu Gminy. Termin zagospodarowania
na
w nabyciuwykazanei nieruchomosci
osoby, ktorym przysrugujeprawo pierwszenstwa
o gospodarce
podstawie art.34urt.t pr.i r i z ustawyz dnia 21.09.rgg7 roku
mog4
( Jednolitytekst:Dz.l).22010r. Nr 102poz-651zpoLn. zmianami)
nieruchomosciami
6 tygodni ,licz4c od dnia
skladacwnioski do wojta Gminy StaryTarg w terminie
wywieszeniawYkazu .
arczego w urzpdzie Gminy
Informacji o powy2szymudziela Referat Rozwoju Gospod
12 .
w Starym Targu ul. Swierczewskiego20 pok6j nr

Telefon 640-50-50 wew.2g,e-mail grunty@starytarg'pl
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