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GMINY STARY TARG

niezabudowanej'
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo5ci
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
Dziataj4c na podstawie art.35 ust.l. i2 ustawy
zezmianami ) W6it Gminy Stary
nieruchomoSciami( Dz.rJ.z2010r. Nr 102 ,por.6St
przeznaczasip do sprzeda2y
Targ informu je ,,Lez gminnego zasobu nieruchomoSci
:
w trynie przetargu publicznego nieograniczonego
polo2onej w miejscowosci Nowy Targ
Nieruchomosci gruntowej niezabudowanej
wlasnosdGminy stary Targ '
dzialka nr 2g16opowierzchni 0,0601 ha ( dr^)stanowi4cej
w Kwid3vnie vIII w
Nieruchomosd posiada urz4dzon4 w S4dzie Rejonowym
'
nr. GD2I/0001409214
wydziare Ksi4g wieczystych w Sztumie Ksipggwieczyst4
przestrzennego Gminy stary
Nieruchomos6 w miejscowym planie zagospodarowania
Targu nr XX)u28312006 z
Targ zatwierdzonym uchwala Rady cminy w Starym
Pomorskiego nr 98 poz'2014 z
dnia 26 stycznia 2006r. ( ogloszony w Dz. U. woj.
jezdnych ( 13 KX )'
dnia 19.09.2006r. ) stano*it...n ci4g6w pieszo
podstawa zbycia : uchwala Rady Gminy stury Targ nr XXIr ll&3lz0lz z dnia
29.11.2012r.

Cena

@scie

: cztety
wolawcza nieruchomoSciwYnosi 4.24400 zl slownie

czterdziesciczteryzlotych

na okres21 dni
na tablicy ogloszet'r
Niniejszy wykaz wywiesza siq w siedzibie urzqdu
niniejszegowykazu zostanie
'orazumieszc
r. oo is .04.2u 3;. Informacjao wywieszeniu
tj 25.03.2013
zona na stronie internetowej
podana w formie ogloszenia w prasieloialnej
nieruchomosci- nie okreslasiE.
urzEdu Gminy. Termin zagospodarowania
w nabyciuwykazanei nieruchomoscina
osoby, ktorym przysrugujeprawo pierwszefrstwa
roku o gospodarce
podstawie arfia.,rt.t pr.i rl z ustawy zdnia 21.0g.1997
Nr 102poz.65r z pozn.zmianami) mogE
nieruchomosciami( Jednolitytekst :Dz.rJ.z z0r0 r.
6 tygodni ,liczqc od dnia
skladai wnioski do wojta Gminy StaryTarg w terminie
wywieszeniawYkazu .
Gospod^rczego w urzgdzie Gminy
Informacji o powyiszym udziela Referat Rozwoju
nr 12 .
w starym Targu ul. swierczewskiego 20 pok6j
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