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w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomoSciniezabudowanej.
Dzialaj4c na podstawie art.35 ust.L i2 ustawy z dnia 2L sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomoSciami( Dz.IJ.z2010r. Nr 102 opoz.651zezmianami ) W6jt Gminy Stary
Targ informuje rLez gminnego zasobu nieruchomoSci przezn cza do sprzedaLy w
trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

Lokal u2ytkowy znajduj4cy sig w budynku nr 2315 na dzialcenr 86 o powierzchni 0'27
ha u udziale 8/100 poloZonyw miejscowoSciSzropy gmina Stary Targ.
Lokal uiytkowy ( po bylej bibliotece) o powierzchni utytkowej 45,00 m2.
Posiada2 pomieszczeniaoraz wejSciekomunikacyjne . Lokal posiadainstalacjpwodnokanalizacyjnQ,elektryczn1 i co.
NieruchomoS6 posiada urz1dzon4 w Sadzie Rejonowym w Kwidzynie VIII Wydziale
Ksi4g Wieczystychw Sztumie KW nr 19069.
NieruchomoSd w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary
Targ zatwierdzonym Uchwala Rady Gminy w Starym Targu nr XX)U28012006z
dnia 26 stycznia 2006 r. ( ogloszony w Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 96 poa.2000 z dnia
terenu leiy w ukladzie
13.09.2006r. ) . stanowi teren zabudowy uslugowej ( Z9IJ).CzgSd
ruralisfycznym na kt6rym znajduje sig zabytek nieruchomy chroniony aktem prawa
miejscowego.
z dnia
Podstawa zbycia: Uchwala Rady Gminy Stary Targ Nr XXllll9llz0l2
r.
29.11.2012

Cena wvwolawcza nieruchomoSci wvnosi 29.964.00zl slownie
dwadziesciadziewigi tysiqcy dziewiEisetszeicdziesi4tcztery zlotych 00/100gr
Niniej szy wykaz wywiesza siq w siedzibie lJrzEduna tablicy ogloszerina okres21 dni tj.
15.02.2013r. do 0B .03.2013r. Informacjao wywieszeniu niniejszegowykazu zostanie
podana w formie ogtoszeniaw prasielokalnej oraz umieszczona na stronie internetowej
UrzEdu.
Osobom , kt6rym przysluguje pierwszeristwow nabyciu wykazanej nieruchomoScina
podstawieui.34 ust.1pkt 1 i 2 ustawy2dnia2l.08.1997roku o gospodarce
(Jednolitytekst :Dz..IJ.z 2010r. poz.657z pozn.zm.)mogq skladai
nieruchomoSciami
wnioski do Wojta Gminy StaryTarg w terminie 6 tygodnt ,hczqc od dnia wywieszenia
wykazu.
lnformacji o powyZszymudziela Referat Rozwoju Gospodarcr,egow Urzpdzie Gminy
w Starym Targu ul. Swierczewskiego 20 pok6j nr 12 .
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